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 ی قرآن کریمهافهرست سوره
 

اسم را پایین نگه داشته و بر روی  crtl لیدک، مورد نظر جهت انتقال به سوره
 .استفاده منایید crtl +home ، از به فهرست شتبازگجهت کنید.  کلیکسوره 

 العلق املرسالت املجادلة الزمر طه الفاحتة
نبأ احلشر غافر األنبياء البقرة  القدر ال

ةاملمتحن فصلت احلج آل عمران  البينة النازعات 
نساء  الزلزلة عبس الصف الشورى املؤمنون ال
ةاجلمع الزخرف النور املائدة  العاديات التكوير 
ناملنافقو الدخان الفرقان األنعام  القارعة االنفطار 

 التكاثر املطففني التغابن اجلاثية الشعراء األعراف
 العصر االنشقاق الطالق األحقاف النمل األنفال

 اهلمزة الربوج التحريم حممد القصص التوبة
 الفيل الطارق امللك الفتح العنكبوت يونس

ىل القلم احلجرات الروم هود  قريش األع
 املاعون الغاشية احلاقة ق لقمان يوسف
 الكوثر الفجر املعارج الذاريات السجدة الرعد

 الكافرون البلد نوح الطور األحزاب إبراهيم
 النصر الشمس اجلن النجم سبأ احلجر

 املسد الليل املزمل القمر فاطر النحل
 اإلخالص الضىح املدثر الرمحن يس اإلسراء
 الفلق الشرح القيامة الواقعة الصافات الكهف

 الناس التني اإلنسان احلديد ص مريم
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َةح   ُسوَرةُ الَفاِتح

يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح ح  ١ِمۡسِب ٱَّلله ه ُد َّللح َمح ٱۡلح
ح ٱلحَعَٰلَمحنَي  يمح  ٢َرب   ٣ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح

حينح  ُبُد ِإَويهاَك  ٤َمَٰلحكح يَوحمح ٱل  إحيهاَك َنعح
َتعحنُي  َتقحيَم  ٥نَسح حُمسح َرََٰط ٱل ح نَا ٱلص  دح  ٦ٱهح

ح  َت َعلَيحهحمح َغيح نحَعمح
َ
حيَن أ َرََٰط ٱَّله  صح

حنَي  ٓال  َمغحُضوبح َعلَيحهحمح َوََل ٱلضه
ح  ٧ٱل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوره فاِته
 

ستايش  ﴾1﴿ به نام خداوند بخشندة مهربان

مخصوص خداوندي است که پروردگار جهانيان 

صاحب روز  ﴾3﴿ بخشندة مهربان است ﴾2﴿ است

پرستيم و تنها از تو تنها تو را مي ﴾4﴿ جزا است

ما را به راه راست راهنمايي   ﴾5﴿. جوييمياري مي

نه راه   ايکه به آنها نعمت دادهراه کساني  ﴾6﴿. فرما

اي و نه راه کساني که بر آنها خشم گرفته

 ﴾7.﴿گمراهان
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 ُسوَرةُ ابَلَقَرةح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

حَك ٱلحكحَتَُٰب ََل َريحَبَۛ فحيهحِۛ ُهد   ١الٓٓم  َٰل ى َذ
حلحُمته  َغيحبح ل 

حٱلح محُنوَن ب حيَن يُؤح قحنَي ٱَّله
ةَ  لَوَٰ ا َرَزقحَنَُٰهمح يُنفحُقوَن  َوُيقحيُموَن ٱلصه َومحمه

نزحَل  ٣
ُ
ٓ أ حَما محُنوَن ب حيَن يُؤح

إحََلحَك َوَمآ  َوٱَّله
َرةح ُهمح يُوقحُنوَن  حٱٓأۡلخح نزحَل محن َقبحلحَك َوب

ُ
 ٤أ

َٰ ُهد   ْوَلَٰٓئحَك لََعَ
ُ
ۖۡ وَ ى أ حهحمح ب  حن ره ْوَلَٰٓئحَك م 

ُ
ُهُم  أ

لحُحوَن  حُمفح   ٥ٱل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سوره بقره
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

اين کتابي است که هيچ شکي  ﴾1﴿ الف. الم. ميم.

آن  ﴾2﴿ در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران است

که به جهان پنهان باور دارند و نماز را برپا کساني

 بخشندايم ميي دادهدارند و از آنچه به آنها روزمي

که به آنچه برتو فرو فرستاده و آن کساني ﴾3﴿

است و به آنچه پيش از تو فرو فرستاده شده

. است باور داشته و به روز قيامت يقين دارندشده

اينچنين کساني از جانب پروردگارشان از  ﴾4﴿

 هدايتي )عظيم( برخوردارند و آنها رستگارانند

﴿5﴾  
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حيَن َكَفُروإحنه  ْ ٱَّله مح لَمح  ا
َ
َتُهمح أ نَذرح

َ
يحهحمح َءأ

َسَوآٌء َعلَ
محُنوَن  رحُهمح ََل يُؤح َٰ  ٦تُنذح حهحمح َولََعَ وب

َٰ قُلُ ُ لََعَ َخَتَم ٱَّلله
بحَصَٰرحهحمح غحَشََٰوة ۖۡ 

َ
َٰٓ أ ۖۡ َولََعَ عحهحمح يم   َسمح  َولَُهمح َعَذاٌب َعظح

ح  ٧ حٱَّلله رح َومحَن ٱنلهاسح َمن َيُقوُل َءاَمنها ب َوحمح ٱٓأۡلخح
حٱَلح  َوب

محنحنَي  حُمؤح حيَن َءاَمُنواْ  ٨َوَما ُهم ب َ َوٱَّله ُعوَن ٱَّلله يَُخَٰدح
ُعُروَن  نُفَسُهمح َوَما يَشح

َ
ٓ أ ِفح  ٩َوَما ََيحَدُعوَن إحَله

َرض   حهحم مه وب
ُ َمَرض   قُلُ ُۢ فََزاَدُهُم ٱَّلله ُم َلح

َ
ۖۡ َولَُهمح َعَذاٌب أ ا

ذح  حَما ََكنُواْ يَكح ُدواْ ِفح  ١٠بُوَن ب سح ِإَوَذا قحيَل لَُهمح ََل ُتفح
لحُحوَن  ْ إحنهَما ََنحُن ُمصح ۡرضح َقالُٓوا

َ ََلٓ إحنهُهمح ُهُم  ١١ٱۡلح
َ
أ

ُعُرونَ  ن َله يَشح ُدوَن َوَلَٰكح سح حُمفح ِإَوَذا قحيَل لَُهمح  ١٢ ٱل
ٓ َءامَ  محُن َكَما نُؤح

َ
ْ أ ٓ َءاَمَن ٱنلهاُس قَالُٓوا ْ َكَما َن َءامحُنوا

ن َله  َفَهآُء َوَلَٰكح ََلٓ إحنهُهمح ُهُم ٱلسُّ
َ
ُۗ أ َفَهآُء ٱلسُّ
لَُموَن  حيَن َءاَمُنواْ َقالُٓواْ َءاَمنها ِإَوَذا  ١٣َيعح ِإَوَذا َلُقواْ ٱَّله

ْ إحنها َمَعُكمح إحنهَما ََنحُن  ينحهحمح قَالُٓوا  إحََلَٰ َشَيَٰطح
ْ ا َخلَوح

زحُءوَن  َتهح َتهح  ١٤ُمسح ُ يَسح ُهمح ِفح ٱَّلله حهحمح َوَيُمدُّ زحُئ ب
َمُهوَن  َيَٰنحهحمح َيعح َلَٰلََة  ١٥ُطغح ُواْ ٱلضه ََتَ حيَن ٱشح ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله

ُ
أ

يَن  َتدح حَجََٰرُتُهمح َوَما ََكنُواْ ُمهح حَحت ت  ُهَدىَٰ َفَما َرب
ح حٱل  ١٦ب
 
 
 
 
 
 
 

اند برايشان يکسان است، که کفر ورزيدههمانا کساني

ه آنها را بيم ندهي، ايمان چه آنها را بترساني و چ

هايشان مهر ها و گوشخداوند بر دل ﴾6﴿. آورندنمي

اي است و براي آنها هايشان پردهاست، و بر چشمزده

و از ميان مردم هستند  ﴾7﴿. عذابي بزرگ است

گويند: ما به خدا و روز قيامت ايمان که ميکساني

و  اينان خدا ﴾8﴿. ايم اما آنها مومن نيستندآورده

دهند و در اند فريب ميکساني را که ايمان آورده

دهند مگر خودشان را ولي حقيقت آنها فريب نمي

هايشان بيماري است و خداوند در دل ﴾9﴿.فهمندنمي

گرداند و براي آنها به سبب بيماري آنان را افزون مي

و  ﴾11﴿ .گفتند عذابي دردناک استدروغي که مي

ود در زمين فساد نکنيد، که به آنها گفته شهنگامي

هر آينه آنان  ﴾11﴿ .گر هستيمگويند: همانا ما اصالح

که به و هنگامي﴾ 12﴿ .فهمندفساد کنندگانند ولي نمي

گونه که مردم ايمان آنها گفته شود: ايمان بياوريد همان

گونه که ايمان آوريم همان اند، گويند: آياآورده

خردانند ولي ايشان بياند؟! هان، خردان ايمان آوردهبي

اند و هرگاه با کساني که ايمان آورده ﴾13﴿. دانندنمي

ايم، و چون با گويند: ما ايمان آوردهروبرو شوند، مي

گويند: ما با شما هاي خود خلوت گزينند، ميشيطان

 ﴾14﴿. کنندگان هستيممسخره گمان ماهستيم، بي

ا را نمايد و سرکشي آنهرا مسخره ميخداوند آنان

کند تا در فسق و فجور افزوده و آنها را رها مي

اند که هدايت را آنان کساني ﴾15﴿. سرگردان بمانند

اند پس تجارت آنها سودي ندارد و به گمراهي فروخته

 ﴾16﴿. هدايت يافتگان نيستند
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َتوحقََد نَار   حي ٱسح َضآَءتح َما َمَثلُُهمح َكَمَثلح ٱَّله
َ
ٓ أ ا ا فَلَمه

ََلُۥ  حُنورحهحمح َوتََرَكُهمح ِفح ُظلَُمَٰت  َحوح ُ ب َله  َذَهَب ٱَّلله
وَن  ُ ٌم ُعمح   ١٧ُيبحِصح ُۢ بُكح ُعوَن  ُصمُّ  ١٨َفُهمح ََل يَرحجح
حب   وح َكَصي 

َ
َمآءح فحيهح  أ حَن ٱلسه د   ُظلَُمَٰت   م  ق   َورَعح  َوَبرح

حهحم ٓ َءاَذان َصَٰبحَعُهمح ِفح
َ
َوَٰعحقح َحَذرَ  ََيحَعلُوَن أ حَن ٱلصه  م 

َٰفحرحيَن  َك
حٱلح ُ ُُمحيُۢط ب ِۚ َوٱَّلله َموحتح

ح ُق  ١٩ٱل يََكاُد ٱلحََبح
ْ فحيهح ِإَوَذآ  ا َشوح َضآَء لَُهم مه

َ
ٓ أ ۖۡ ُُكهَما بحَصَٰرَُهمح

َ
ََيحَطُف أ

عحهحمح  حَسمح َهَب ب ُ ََّلَ ْۚ َولَوح َشآَء ٱَّلله
ْ يحهحمح قَاُموا

لََم َعلَ ظح
َ
أ

ح 
َٰ ُك  َ لََعَ ْۚ إحنه ٱَّلله بحَصَٰرحهحمح

َ
ء  َوأ ح َۡ ير     َها  ٢٠ قَدح يُّ

َ
أ َيَٰٓ

حيَن محن  حي َخلََقُكمح َوٱَّله ْ َربهُكُم ٱَّله ُبُدوا ٱنلهاُس ٱعح
حي َجَعَل لَُكمُ  ٢١ُقوَن َقبحلحُكمح لََعلهُكمح َتته   ٱَّله

ۡرَض فحَرَٰش  
َ حَنآء  ٱۡلح َمآَء ب َمآءح َمآء   ا َوٱلسه نَزَل محَن ٱلسه

َ
 َوأ

حهۦح محنَ  َرَج ب خح
َ
ح ٱثلهَمَرَٰتح رحزحق   فَأ ه ۖۡ فَََل ََتحَعلُواْ َّللح ا لهُكمح

نَداد  
َ
لَُموَن أ نُتمح َتعح

َ
ا  ِإَون ُكنُتمح ِفح َريحب   ٢٢ا َوأ حمه م 

حُسوَرة    ب
ْ تُوا
ح
نَا فَأ َٰ َعبحدح َا لََعَ نلح حثحلحهۦح َوٱدحُعواْ  نَزه حن م  م 

قحنَي  ح إحن ُكنُتمح َصَٰدح حن ُدونح ٱَّلله  ٢٣ُشَهَدآَءُكم م 
ِتح َوقُوُدَها 

َعلُواْ فَٱتهُقواْ ٱنلهاَر ٱله َعلُواْ َولَن َتفح فَإحن لهمح َتفح
َٰفحرحيَن  َك

حلح تح ل عحده
ُ
ۖۡ أ حَجاَرةُ  ٢٤ٱنلهاُس َوٱۡلح

 

 

 

 

 

 

 

 

مثال آنها مانند مثال کساني است که آتشي برافروختند 

و وقتي اطراف آنان را روشن کرد خداوند روشنايي 

را در انبوهي از تاريکي رها نمود، به آنانآنها را ببرد و 

کرانند و الالنند و کورانند  ﴾17﴿. اي که نبينندگونه

اند و يا همچون کساني ﴾18﴿. گردندپس آنها باز نمي

که به باران تندي گرفتار آمده باشند که از آسمان فرو 

ها و رعد و برق باشد و از ترس ريزد و در آن، تاريکي

و مرگ انگشتان خود را در  هاصداي صاعقه

هايشان نهند و خداوند کافران را احاطه نموده گوش

چنان است که گويي برق آسمان  ﴾19﴿. است

خواهد چشمانشان را بربايد. هر وقت که روشن مي

شود، روند و چون تاريک ميدارد به پيش ميمي

ها و خواست گوشايستند و اگر خدا ميمي

برد. همانا خداوند بر هرچيز يهايشان را از بين مچشم

اي مردم! پروردگارتان را پرستش  ﴾21﴿. توانا است

اند کنيد که شما و کساني را که پيش از شما بوده

 ﴾21﴿. آفريده است، باشد که پرهيزگار شويد

پروردگارتان ذاتي است که زمين را برايتان گستراند و 

اد و آسمان را سقفي قرار داد واز آسمان آبي فرو فرست

ها را بوجود آورد تا روزيتان باشد، پس با آن انواع ميوه

براي خداوند همتاياني قرار ندهيد درحاليکه شما 

و اگر در آنچه بر بندة خود نازل   ﴾22﴿. دانيدمي

اي همانند آن بياوريد و ايم شک داريد پس سورهکرده

. گواهانتان را فرا بخوانيد غير از خدا اگر راستگو هستيد

و اگر چنين نکرديد و هرگز نخواهيد توانست  ﴾23﴿

چنين کنيد پس بپرهيزيد از آتشي افروزينة آن مردم و 

 ﴾24﴿. سنگ هستند و براي کافران آماده شده است
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نه لَُهمح 
َ
َٰلحَحَٰتح أ ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا حيَن َءاَمُنوا ح ٱَّله ح َوبَّش 

َٰت   ۖۡ ُُكه  َجنه نحَهَُٰر
َ َما ُرزحقُواْ محنحَها محن ََتحرحي محن َِتحتحَها ٱۡلح

حزحق   َثَمَرة   حهۦح ر  تُواْ ب
ُ
ۖۡ َوأ َنا محن َقبحُل حي ُرزحقح

ا قَالُواْ َهََٰذا ٱَّله
بحه   َوَٰج  ُمتََشَٰ زح

َ
ۖۡ َولَُهمح فحيَهآ أ َرة ۖۡ  ا َطهه وَن  مُّ ُ وَُهمح فحيَها َخَِٰلح

حَب َمَثَل    ٢٥ ن يَۡضح
َ
ۦٓ أ ح َتۡحح َ ََل يَسح ا ۞إحنه ٱَّلله  مه

نهُه  َضة  َبُعو
َ
لَُموَن أ ْ َفَيعح حيَن َءاَمُنوا ا ٱَّله مه

َ
ْۚ فَأ َفَما فَوحَقَها

ْ َفَيُقولُوَن َماَذآ  حيَن َكَفُروا ا ٱَّله مه
َ
ۖۡ َوأ حهحمح ب  َقُّ محن ره

ٱۡلح
ا  حَهََٰذا َمَثَل  ُ ب َراَد ٱَّلله

َ
حهۦح َكثحي  أ لُّ ب حهۦح  يُضح دحي ب ا َوَيهح

ۦٓ إحَله َكثحي   حهح لُّ ب قحنَي اْۚ َوَما يُضح حيَن  ٢٦ ٱلحَََٰٰسح ٱَّله
َطُعوَن َمآ  دح محيَثَٰقحهۦح َوَيقح ح محنُۢ َبعح َد ٱَّلله يَنُقُضوَن َعهح
 ِۚ ۡرضح

َ ُدوَن ِفح ٱۡلح سح ن يُوَصَل َوُيفح
َ
ٓ أ حهۦح ُ ب َمَر ٱَّلله

َ
أ

وَن  ُ ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلحَخَِٰسح
ُ
ح  ٢٧أ حٱَّلله ُفُروَن ب َكيحَف تَكح

َٰت   َو مح
َ
َيَٰ َوُكنُتمح أ حح

َ
ۖۡ ُثمه يُمحيُتُكمح ُثمه ُُيحيحيُكمح ا فَأ ُكمح

ا ِفح  ٢٨ُثمه إحََلحهح تُرحَجُعوَن  حي َخلََق لَُكم مه ُهَو ٱَّله
ۡرضح ََجحيع  

َ َُٰهنه َسبحَع ٱۡلح ى َمآءح فََسوه َتَوىَٰٓ إحََل ٱلسه ا ُثمه ٱسح
 ِۚ ٍء َعلحيم   َسَمََٰوَٰت  ح َۡ ح 

حُكل    ٢٩ وَُهَو ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

را که ايمان آوردند و اعمال نيکو و مژده بده کساني 

هايي است که از زير آن انجام دادند که براي آنها باغ

اي داده شود، رودهايي روانند، هرگاه به آنها ميوه

تر به ما داده شد، و گويند: اين همان است که پيش

همانند آن براي آنها آورده شود، و براي آنها در بهشت 

آن براي هميشه خواهند  زناني پاکيزه است و آنها در

همانا خداوند شرم ندارد از اينکه به  ﴾52﴿. ماند

اي يا کوچکتر از آن مثال بزند، کساني که ايمان پشه

دانند که آن حق است و از جانب اند ميآورده

اند که کفر ورزيدهوردگارشان است. و اما کسانيپر

گويند: خداوند از اين مثال چه قصدي داشته است؟، مي

)خدا( با آن بسياري را گمراه کرده و با آن بسياري را 

. کندنمايد و جز فاسقان را با آن گمراه نميهدايت مي

که عهد خداوند را بعد از بستن آن آن کساني ﴾26﴿

شکنند و آنچه را خداوند دستور به وصل کردن آن مي

کنند، اينها است قطع کرده و در زمين فساد ميداده

ورزيد چگونه به خداوند کفر مي ﴾27﴿ .زيان کارانند

که شما مرده بوديد و شما را زنده گرداند، سپس درحالي

کند و سپس ميراند )و( باز شما را زنده ميشما را مي

او خداوند  ﴾28﴿. ؟!شويدسوي او برگردانده ميبه

ذاتي است که تمامي آنچه در زمين وجود دارد برايتان 

نها را نمود و آن را آفريد، سپس قصد آفرينش آسما

 ﴾29﴿. هفت آسمان آفريد و او به هر چيزي دانا است
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َمَلَٰٓئحَكةح إحّن ح َجاعحل  
حلح ۡرضح  ِإَوذح قَاَل َربَُّك ل

َ ِفح ٱۡلح
 ۡۖ فحُك  َخلحيَفة  ُد فحيَها َويَسح سح ََتحَعُل فحيَها َمن ُيفح

َ
ْ أ َقالُٓوا

َك َوُنقَ  دح َمح حُح ِبح حَمآَء َوََنحُن نَُسب  ٓ ٱل  ُس لََكۖۡ قَاَل إحّن ح ح د 
لَُموَن  لَُم َما ََل َتعح عح

َ
َمآَء ُُكهَها ُثمه  ٣٠أ سح

َ وََعلهَم َءاَدَم ٱۡلح
ۢنبح 
َ
َمَلَٰٓئحَكةح َفَقاَل أ

ح َمآءح َعَرَضُهمح لََعَ ٱل سح
َ
حأ و يح ب

قحنَي  ُؤََلٓءح إحن ُكنُتمح َصَٰدح ْ ُسبحَحََٰنَك ََل  ٣١َهَٰٓ قَالُوا
ٓۖۡ إحنهَك عحلحَم نَلَآ إحَله  َتَنا َكحيُم   َما َعلهمح نَت ٱلحَعلحيُم ٱۡلح

َ
 ٣٢أ

ۢنبح ـ َ قَاَل َيَٰٓ 
َ
ُهم ئح اَدُم أ

َ
ۢنَبأ
َ
ٓ أ ا ۖۡ فَلَمه حهحمح َمآئ سح

َ
حأ ُهم ب

لَُم َغيحَب  عح
َ
ٓ أ قُل لهُكمح إحّن ح

َ
لَمح أ
َ
حهحمح قَاَل أ َمآئ سح

َ
حأ ب

َلُم َما ُتبحُدوَن َوَما عح
َ
ۡرضح َوأ

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ُكنُتمح  ٱلسه
ُتُموَن  ْ ٓأِل ٣٣تَكح ُجُدوا َمَلَٰٓئحَكةح ٱسح

حلح َدَم ِإَوذح قُلحَنا ل
ََبَ  َتكح ََبَٰ َوٱسح

َ
ٓ إحبحلحيَس أ ْ إحَله َوََكَن محَن  فََسَجُدٓوا

َٰفحرحيَن  َك
نَت َوَزوحُجَك ـ َ َوقُلحَنا َيَٰٓ  ٣٤ٱلح

َ
ُكنح أ اَدُم ٱسح
ئحُتمَ  َنهَة َولُُكَ محنحَها رََغًدا َحيحُث شح ح ٱۡلح ه َرَبا َهَٰذح ا َوََل َتقح
َٰلحمحنَي  َجَرَة َفَتُكونَا محَن ٱلظه يحَطَُٰن  ٣٥ٱلشه هُهَما ٱلشه َزل

َ
فَأ

بحُطواْ  َنا ٱهح
ا ََكنَا فحيهحِۖ َوقُلح رََجُهَما محمه خح

َ
َعنحَها فَأ

 ۡۖ َعحٍض َعُدو   َتَقر    َبعحُضُكمح بلح ۡرضح ُمسح
َ  َولَُكمح ِفح ٱۡلح

حهۦح َُكحَمَٰت  فَ  ٣٦ َوَمَتٌَٰع إحََلَٰ ححني   ب  َٰٓ َءاَدُم محن ره َّقه
 َتلَ

يُم  اُب ٱلرهحح   ٣٧َفَتاَب َعلَيحهحِۚ إحنهُهۥ ُهَو ٱتلهوه
 
 
 
 
 
 

و به يادآر آنگاه که پروردگارت به فرشتگان فرمود: 
گمارم، )فرشتگان( گفتند: آيا من در زمين جانشيني مي

کند و گماري که در آن فساد ميدر آن کسي را مي
ريزد، در حالي که ما ستايش و پاکي تو ها را ميخون

دانم که شما داريم؟! گفت: من چيزهايي ميرا بيان مي

و همة اشياء را به آدم آموخت سپس  ﴾31﴿. دانيدنمي

هاي را بر فرشتگان عرضه داشت و فرمود: مرا از نامآن

 ﴾31﴿ .اين چيزها خبر دهيد اگر راستگو هستيد

دانيم جز آنچه به ما تو، ما نمي فرشتگان گفتند: منزهي

خداوند  ﴾32﴿ .اي، همانا تو دانا و حکيميآموخته

هاي اين چيزها خبر ده. و فرمود: اي آدم! آنها را از نام
هاي اشياء را براي آنان برشمرد، خداوند چون آن نام

ها و زمين فرمود: آيا به شما نگفتم که من غيب آسمان
سازيد و آنچه را پنهان ر ميدانم و آنچه را آشکارا مي

و به يادآر آنگاه که به  ﴾33﴿ دانم؟داريد، ميمي

فرشتگاه گفتيم: براي آدم سجده کنيد، پس همه 
فرشتگان سجده کردند به جز ابليس که سر باز زد و 

و به آدم گفتيم:  ﴾34﴿. تکبر ورزيد و از کافران شد

تو و همسرت در بهشت سکونت گير)يد(، واز 
خواهيد بخوريد، فراوان آن هر طور که مي هاينعمت

اما به اين درخت نزديک نشويد، چه از ستمگران 

پس شيطان موجب لغزش آنها  ﴾35﴿ .خواهيد شد

گرديد و از آنچه در آن بودند آنها را بيرون کرد، و ما 
به آنها گفتيم: فرود آييد، بعضي از شما دشمن بعضي 

ان در زمين مسکن ديگر خواهيد برد، و براي مدتي برايت
مند و قرارگاه و کااليي خواهد بود که از آن بهره

سپس آدم از پروردگارش کلماتي را  ﴾36﴿ شويد.مي

دريافت نمود، و )خداوند( توبه او را پذيرفت، همانا 

  ﴾37﴿ پذير و مهربان است.خداوند بسيار توبه
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ْ محنحَها ََجحيع   بحُطوا َنا ٱهح
حيَ قُلح ت

ح
ا يَأ ۖۡ َفإحمه حّن ح ُهد  ا ى نهُكم م 

يحهحمح َوََل ُهمح َُيحَزنُوَن  َفَمن تَبحعَ 
ُهَداَي فَََل َخوحٌف َعلَ

بُواْ أَِب ٣٨ حيَن َكَفُرواْ َوَكذه َحَُٰب َوٱَّله صح
َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
تََٰيَٰتحَنآ أ

وَن  ُ َٰٓءحيَل ٱذحُكُرواْ  ٣٩ٱنلهارحِۖ ُهمح فحيَها َخَِٰلح َر ٓ إحسح تََٰيََٰبّنح
 ٓ ِتح
َ ٱله َمِتح حعح وفح  ن

ُ
ٓي أ دح حَعهح  ب

ْ فُوا وح
َ
ُت َعلَيحُكمح َوأ نحَعمح

َ
أ
ُكمح ِإَو دح حَعهح ََٰ  فَٱرحَهُبونح ب نَزلحُت  ٤٠تَٰيه

َ
ٓ أ حَما  ب

ْ َوَءامحُنوا
ق   ح حهحۖۦۡ َوََل ُمَصد  ِۢ ب َل ََكفحر وه

َ
حَما َمَعُكمح َوََل تَُكونُٓواْ أ ا ل 

ْ أَِب وا ََتُ ََٰ  فَٱته ا قَلحيَل  تََٰيَِٰتح َثَمن  تَشح َوََل  ٤١ُقونح  ِإَوتَٰيه
نُتمح 
َ
َقه َوأ ْ ٱۡلح ُتُموا لح َوتَكح َبَٰطح

حٱلح َقه ب
ْ ٱۡلح بحُسوا

تَلح
لَُموَن  َكُعواْ  ٤٢َتعح ةَ َوٱرح َكوَٰ ْ ٱلزه ةَ َوَءاتُوا لَوَٰ ْ ٱلصه قحيُموا

َ
َوأ
َٰكحعحنَي  َن  ٤٣َمَع ٱلره ح َوتَنَسوح َبح 

حٱلح ُمُروَن ٱنلهاَس ب
ح
تَأ
َ
۞أ
نُتمح َتتحلُو

َ
نُفَسُكمح َوأ

َ
قحلُوَن أ فَََل َتعح

َ
 ٤٤َن ٱلحكحَتََٰبْۚ أ

َها لََكبحَيٌة إحَله لََعَ  حِۚ ِإَونه ة لَوَٰ ح َوٱلصه َبح حٱلصه  ب
ْ َتعحيُنوا َوٱسح
عحنيَ  حهحمح  ٤٥ ٱلحَخَٰشح  َرب 

ْ َلَُٰقوا نهُهم مُّ
َ
حيَن َيُظنُّوَن أ ٱَّله

ُعوَن  نهُهمح إحََلحهح َرَٰجح
َ
َٰٓءحيَل ٱذحُكُرواْ  ٤٦َوأ َر ٓ إحسح تََٰيََٰبّنح

لحُتُكمح لََعَ  ّن ح فَضه
َ
ُت َعلَيحُكمح َوأ نحَعمح

َ
ٓ أ ِتح
َ ٱله َمِتح حعح ن
ُقواْ يَوحم   ٤٧ٱلحَعَٰلَمحنَي  س  َوٱته ٌس َعن نهفح  ََتحزحي َنفح

 ا َله
َبُل محنحَها َشََََٰٰعة   اَشيح  ل   َوََل ُيقح  َوََل يُؤحَخُذ محنحَها َعدح

وَن  َوََل ُهمح   ٤٨ يُنَِصُ
 
 
 
 
 
 
 

از آن )بهشت( پايين رويد و چنانچه  گفتيم: همگي

هدايتي از جانب من پيش شما آمد، کساني که از 

راهنمايي من پيروي کنند نه ترسي بر آنان خواهد بود و 

و کساني که کفر ورزيدند  ﴾38﴿ گردند.نه غمگين مي

و آيات ما را تکذيب کردند اينها اهل دوزخند و آنها 

اسراييل! اي بني ﴾39﴿ براي هميشه در آن خواهند بود.

به ياد آوريد نعمت من را که بر شما ارزاني داشتم، و 

به پيمان من وفا کنيد تا به پيمان شما وفا کنم، و فقط از 

ام و و به آنچه که من نازل کرده ﴾41﴿ من بترسيد.

تصديق کنندة چيزي است که با شما است، ايمان 

مرا به بياوريد، و نخستين کافر به آن نباشيد، و آيات 

و  ﴾41﴿ بهاي اندکي نفروشيد، و فقط از من بترسيد.

حق را با باطل نياميزيد و حق را کتمان نکنيد در حالي 

و نماز را بر پا داريد و زکات  ﴾42﴿ دانيد.که شما مي

آيا  ﴾43﴿ را بپردازيد و با نمازگذاران نماز بخوانيد.

مردم را به نيکوکاري امر کرده و خودتان را فراموش 

خوانيد؟! آيا کنيد حال آنکه شما کتاب را مييم

و از صبر و نماز ياري بجوييد و  ﴾44﴿ انديشيد؟!.نمي

 به راستي که آن گران و دشوار آيد جز بر فروتنان.

آن کساني که يقين دارند پروردگارشان را  ﴾45﴿

سوي او باز مالقات خواهند کرد و يقين دارند به

يل! بياد آوريد نعمت مرا اسرائاي بني ﴾46﴿ گردند.مي

که بر شما ارزاني داشتم و نيز اينکه شماره را بر 

و بترسيد از روزي که  ﴾47﴿ جهانيان برتري دادم.

تواند براي کسي کاري را انجام دهد، و از کسي نمي

شود، و نه به جاي او کسي شفاعتي پذيرفته نمي

  ﴾48﴿ شوند.شود، و نه ياري ميجايگزيني پذيرفته مي
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َن يَُسوُمونَُكمح ُسوَٓء  حنح َءالح فحرحَعوح ِإَوذح ََنهيحَنَُٰكم م 
 ْۚ حَسآَءُكمح ُيوَن ن َتحح َنآَءُكمح َويَسح بح

َ
ُوَن أ َعَذابح يَُذِب ح

ٱلح
َٰلحُكم بَََلٓء   يم   َوِفح َذ حُكمح َعظح ب  حن ره َنا  ٤٩ م  ِإَوذح فََرقح

ٓ َءا َنا َرقح غح
َ
َنَيحَنَُٰكمح َوأ

َ
َر َفأ َحح حُكُم ٱبلح َن ب َل فحرحَعوح
نُتمح تَنُظُروَن 

َ
َبعحنَي ََلحلَة   ٥٠َوأ رح

َ
نَا ُموََسَٰٓ أ  ِإَوذح َوََٰعدح

نُتمح َظَٰلحُمونَ 
َ
ۦح َوأ ه دح َل محنُۢ َبعح ُتُم ٱلحعحجح َذح ُثمه  ٥١ ُثمه ٱَّته

ُكُروَن  حَك لََعلهُكمح تَشح َٰل دح َذ حنُۢ َبعح نَا َعنُكم م  َعَفوح
َقاَن لََعلهُكمح ِإَوذح َءاتَيحَنا ُموََس ٱلحكحَتَٰ  ٥٢ َب َوٱلحُفرح

َتُدوَن  ِإَوذح قَاَل ُموََسَٰ لحَقوحمحهۦح تََٰيََٰقوحمح إحنهُكمح  ٥٣َتهح
ْ إحََلَٰ  َل َفُتوُبٓوا َاذحُكُم ٱلحعحجح حٱَّت ح نُفَسُكم ب

َ
ُتمح أ َظلَمح

َٰلحُكمح َخيح   نُفَسُكمح َذ
َ
ْ أ ُتلُٓوا حُكمح فَٱقح لهُكمح  بَارحئ

حُكمح َفَتاَب  ْۚ إحنهُهۥ ُهَو ٱتلهوهاُب عحنَد بَارحئ َعلَيحُكمح
يُم  َٰ  ٥٤ٱلرهحح محَن لََك َحِته ِإَوذح قُلحُتمح تََٰيَُٰموََسَٰ لَن نُّؤح

َرة   َ َجهح نُتمح تَنُظُروَن  نََرى ٱَّلله
َ
َٰعحَقُة َوأ َخَذتحُكُم ٱلصه

َ
فَأ

تحُكمح لََعلهُكمح  ٥٥ دح َموح حنُۢ َبعح ُثمه َبَعثحَنَُٰكم م 
ُكُروَن  َا َوَظله  ٥٦تَشح نَزنلح

َ
لحَنا َعلَيحُكُم ٱلحَغَماَم َوأ

حَبَٰتح َما   محن َطي 
ْ ۖۡ ُُكُوا لحَوىَٰ حَمنه َوٱلسه َعلَيحُكُم ٱل

نُفَسُهمح 
َ
ْ أ ن ََكنُٓوا ْۚ َوَما َظلَُمونَا َوَلَٰكح َرزَقحَنَُٰكمح

لحُموَن    ٥٧َيظح
 
 
 
 
 
 

و به ياد آوريد هنگامي را که شما را از آل فرعون 

اندند به شما عذابي سخت را، چشنجات داديم که مي

داشتند کشتند و زنانتان را زنده نگاه ميپسرانتان را مي

 و در اين آزمايشي بزرگ از جانب پروردگارتان بود.

و به ياد آوريد هنگامي که دريا را برايتان  ﴾49﴿

شکافتيم و آل فرعون را غرق کرديم و شما نگاه 

که با  و به ياد آوريد هنگامي را ﴾51﴿ کرديد.مي

موسي چهل شب وعده گذاشتيم سپس بعد از او 

گوساله را به عبادت گرفتيد درحاليکه شما ستمکار 

سپس از شما درگذشتيم تا شکرگذار  ﴾51﴿ بوديد.

و به ياد آوريد که موسي را کتاب  ﴾52﴿  باشيد.

و  ﴾53﴿ آسماني و فرقان داديم تا هدايت شويد.

من! شما با  که موسي به قومش گفت: اي قومهنگامي

ايد، بنابراين به پرستش گوساله بر خود ستم کرده

درگاه آفريدگارتان توبه کنيد، پس خودتان را بکشيد، 

اين نزد آفريدگارتان برايتان بهتر است، همانا او 

که شما و هنگامي ﴾54﴿ پذير و مهربان است.توبه

گفتيد: اي موسي! تا خداوند را آشکارا نبينيم هرگز به 

ان نخواهيم آورد، پس صاعقه شما را فرا گرفت تو ايم

سپس بعد از  ﴾55﴿ کرديد.در حاليکه شما نگاه مي

و  ﴾56﴿ مرگتان شما را برانگيختيم تا سپاسگزار باشيد.

« سلوا»و « مَنّ»ابر را بر شما سايه گستر کرديم و برايتان 

اي که به شما فرو فرستاديم، از خوراکيهاي پاکيزه

بخوريد، و بر ما ستم نکردند بلکه آنها  ايم،روزي داده

 ﴾57﴿ کردند.بر خود ستم مي
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ْ محنحَها َحيحُث   َيَة فَُُكُوا هح ٱلحَقرح ْ َهَٰذح ِإَوذح قُلحَنا ٱدحُخلُوا
ئحُتمح  د  رََغد   شح َاَب ُسجه ْ ٱبلح ة  ا َوٱدحُخلُوا طه ْ حح  ا َوقُولُوا

حُمحح  ْۚ وََسََنحيُد ٱل ُكمح َخَطََٰيَُٰكمح
فحرح لَ نحنَي نهغح  ٥٨سح

َا  نَزنلح
َ
حي قحيَل لَُهمح فَأ َ ٱَّله ًَل َغيح حيَن َظلَُمواْ قَوح َل ٱَّله َفَبده

ز    رحجح
ْ حيَن َظلَُموا حَما ََكنُواْ لََعَ ٱَّله َمآءح ب حَن ٱلسه ا م 

ُسُقوَن  ََّقَٰ ُموََسَٰ لحَقوحمحهۦح َفُقلحَنا  ٥٩َيفح تَسح ۞ِإَوذح ٱسح
ۖۡ فَٱن ََجَر حَعَصاَك ٱۡلح حب ب  ةَ ٱۡضح َ َفَجَرتح محنحُه ٱثحنََتا َعّشح

نَاس  َعيحن  
ُ
ۖۡ قَدح َعلحَم ُكُّ أ ْ محن  ا ُبوا َ ْ َوٱۡشح ۖۡ ُُكُوا َبُهمح َ ّشح مه

يَن  دح سح ۡرضح ُمفح
َ ْ ِفح ٱۡلح ا َثوح ح َوََل َتعح قح ٱَّلله حزح ِإَوذح  ٦٠ر 

َٰ َطَعام  
َ لََعَ َبح د   قُلحُتمح تََٰيَُٰموََسَٰ لَن نهصح ُع نَلَا  َوَٰحح فَٱدح

لحَها  َربهَك  ۡرُض محنُۢ َبقح
َ ا تُۢنبحُت ٱۡلح َُيحرحجح نَلَا محمه

لُوَن  تَبحدح تَسح
َ
ۖۡ قَاَل أ َها َوَبَصلحَها حَها َوفُومحَها وََعَدسح َوقحثهآئ

ْ محِصح   بحُطوا ْۚ ٱهح ٌ حي ُهَو َخيح
حٱَّله َّنَٰ ب دح

َ
حي ُهَو أ ا فَإحنه ٱَّله

حله  يحهحُم ٱَّل 
ُۗ َوُۡضحَبتح َعلَ ُمح تلح

َ
ا َسأ َكَنُة لَُكم مه حَمسح ُة َوٱل
حَغَضب   ُفُروَن  َوَبآُءو ب نهُهمح ََكنُواْ يَكح

َ
حأ حَك ب َٰل حُۗ َذ حَن ٱَّلله م 

ح أَِب ُتلُوَن ٱنلهبحي  ح َوَيقح حَما تََٰيَٰتح ٱَّلله حَك ب َٰل ح  َذ َق 
ح ٱۡلح حَغيح َن ب

َتُدوَن  ََكنُواْ َيعح   ٦١َعَصواْ وه
 
 
 
 
 
 
 
 

وارد اين شهر و به ياد آوريد هنگامي را که گفتيم: 

شويد و از هرکجاي آن خواستيد به خوشي و فراواني 

بخوريد و از دروازة آن با فروتني وارد شويد و بگوييد: 

خدايا گناهان ما را بيامرز، تا گناهان شما را بيامرزم و 

پس  ﴾58﴿ پاداش نيکوکاران را خواهيم افزود.

ستمگران آن سخن را به سخن ديگري غير از آنچه به 

گفته شده بود تبديل کردند. پس بر کساني که  آنان

شان عذابي از آسمان فرو ستم نمودند به سبب سرپيچي

و ياد کنيد هنگامي را که موسي براي  ﴾59﴿ فرستاديم.

قومش آب خواست، پس ما گفتيم: با عصايت به آن 

سنگ بزن، آنگاه از آن دوازده چشمه روان شد به 

دانست. ر خود را مياي آبشخواي که هر قبيلهگونه

بخوريد و بياشاميد از روزي خدا، و همچون تباهکاران 

و ياد کنيد  ﴾61﴿ در زمين فساد و تباهي نکنيد.

هنگامي را که گفتيد: اي موسي! هرگز ما بر يک غذا و 

خوراک تاب نياوريم، پس، از پروردگارت بخواه تا از 

و روياند از سبزي و خيار و سير و عدس آنچه زمين مي

پياز برايمان بيرون بياورد. گفت: آيا چيزي را که 

کنيد که بهتر است؟! به تر است جانشين چيزي ميپست

خواهيد در آنجا برايتان شهري فرود آييد که آنچه مي

فراهم است. ومُهرخواري و فقر بر آنها زده شد و 

سزاوار خشم خداوند گرديدند. اين بدان علت بود که 

ورزيدند، و پيامبران را به د کفر ميآنها به آيات خداون

کشتند، اين بدان خاطر بود که آنها سرپيچي ناحق مي

  ﴾61﴿ زدند.کردند، و دست به تجاوز و تعدي ميمي
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ْ َوٱنلهَصََٰرىَٰ  حيَن َهاُدوا ْ َوٱَّله حيَن َءاَمُنوا إحنه ٱَّله
َٰبح  َوحمح ٱٓأۡلخح  نيَ َوٱلصه ح َوٱَلح حٱَّلله رح وََعمحَل َمنح َءاَمَن ب
يحهحمح َصَٰلحح  

حهحمح َوََل َخوحٌف َعلَ رُُهمح عحنَد َرب  جح
َ
ا فَلَُهمح أ

َنا  ٦٢َوََل ُهمح َُيحَزنُوَن  نَا محيَثََٰقُكمح َوَرَفعح َخذح
َ
ِإَوذح أ

ة   حُقوه ٓ َءاَتيحَنَُٰكم ب  َما
ْ وَر ُخُذوا َوٱذحُكُرواْ  فَوحقَُكُم ٱلطُّ
حَكۖۡ  ٦٣َما فحيهح لََعلهُكمح َتتهُقوَن  َٰل دح َذ حنُۢ َبعح حُتم م  ُثمه تََوَله

حَن  َُتُهۥ لَُكنُتم م  ح َعلَيحُكمح َورَۡحح ُل ٱَّلله ََل فَضح فَلَوح
حيَن  َخَِٰسح

ْ محنُكمح  ٦٤ٱلح ا َتَدوح حيَن ٱعح ُتُم ٱَّله َولََقدح َعلحمح
ْ قحَرَدًة َخَٰسح  بحتح َفُقلحَنا لَُهمح ُكونُوا  ٦٥نَي ِفح ٱلسه

 َٰ َها َوَما َخلحَفَها َوَموحعحَظة  َل  فََجَعلحَنََٰها نََك َ يََديح حَما َبنيح   ل 
حلحُمتهقحنَي  َ  ٦٦ل  ٓ إحنه ٱَّلله ِإَوذح قَاَل ُموََسَٰ لحَقوحمحهۦح

 ۡۖ ْ َبَقَرة  َِبُوا ن تَذح
َ
ُمرُُكمح أ

ح
ُذنَا ُهُزو   يَأ َتتهخح

َ
ْ أ اۖۡ قَاَل قَالُٓوا

َجَٰهحلحنيَ 
ُكوَن محَن ٱلح

َ
نح أ
َ
ح أ حٱَّلله ُعوُذ ب

َ
ْ ٱدحُع  ٦٧ أ قَالُوا

ْۚ قَاَل إحنهُهۥ َيُقوُل إحنهَها َبَقَرة   َ َا َما هح
ح نله َله  نَلَا َربهَك يُبنَي 

ْ  فَارحض   َعلُوا حَكۖۡ فَٱفح َٰل َ َذ ٌر َعَواُنُۢ َبنيح َما  َوََل بحكح
َمُروَن  ْۚ  ٦٨تُؤح ُنَها َا َما لَوح ح نله ُع نَلَا َربهَك يُبنَي   ٱدح

ْ قَالُوا
َرآُء فَاقحع   ُقوُل إحنهَها َبَقَرة  قَاَل إحنهُهۥ يَ  ُنَها تَُِسُّ  َصفح لهوح
رحيَن  َٰظح  ٦٩ٱلنه

 
 
 
 
 
 
 
 

و « مسلمين»اند که ايمان آوردهگمان کسانيبي

اند هر کس که يهودي و صابئي و نصراني بودهکساني

که به خدا و روز قيامت ايمان داشته و کردار شايسته 

ارشان است، نه ترسي بر انجام داده اجرشان نزد پروردگ

و به ياد  ﴾62﴿ .دگردنآنها است و نه غمگين مي

آوريد هنگامي را که از شما پيمان گرفتيم و کوه طور 

ايم يا را بر فرازتان برافراشتيم، آنچه را که به شما داده

جهد و جديت بگيريد و به ياد آوريد آنچه را که در 

ن روي سپس از آ ﴾63﴿ آن است تا پرهيزگار شويد.

گردانديد، و اگر فضل و رحمت خدا نبود از زيانکاران 

و البته کساني را از خودتان که روز شنبه  ﴾64﴿ بوديد.

تجاوز کردند خوب شناختيد، پس ما به آنها گفتيم: 

را عبرتي براي پس آن ﴾65﴿ خوار باشيد. بوزينگانِ

حاضران و آيندگان و پندي براي پرهيزگاران قرار 

و به ياد آوريد هنگامي که موسي به  ﴾66﴿ داديم.

دهد تا قومش گفت: همانا خداوند به شما دستور مي

کني؟ گاوي را سر ببريد، گفتند: آيا ما را مسخره مي

 برم به خدا از اينکه از نادانان باشم.گفت: پناه مي

گفتند: از پروردگارت بخواه که براي ما روشن  ﴾67﴿

ويد آن گاوي گکند آن چگونه است؟، گفت: او مي

است نه پير و نه جوان بلک ميان آن دو است. پس 

 ﴾68﴿ شود، انجام دهيد.آنچه به شما فرمان داده مي

گفتند: از پروردگارت بخواه که براي ما روشن کند 

فرمايد: آن گاوي رنگ آن چگونه است؟، گفت:او مي

 کند.است زرد رنگ که نگاه کنندگان را شاد مي

﴿69﴾  
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ْ ٱ ََقَر تََشََٰبَه قَالُوا َ إحنه ٱبلح َا َما هح ح نله ُع نَلَا َربهَك يُبَني  دح
َتُدوَن  ُ لَُمهح آ إحن َشآَء ٱَّلله قَاَل إحنهُهۥ َيُقوُل  ٧٠َعلَيحَنا ِإَونه

َرحَث  َله َذلُول   إحنهَها َبَقَرة   َّقح ٱۡلح ۡرَض َوََل تَسح
َ حُي ٱۡلح تُث

ْۚ قَ  ُمَسلهَمة   َيَة فحيَها ْ َله شح ِۚ َٰٔـٱلح  الُوا ح َق 
حٱۡلح ئحَت ب َن جح

َعُلوَن  ْ َيفح س   ٧١فََذَِبُوَها َوَما ََكُدوا ا ِإَوذح َقَتلحُتمح َنفح
ََٰٰٔر ُ ُُمحرحج  فَٱده ۖۡ َوٱَّلله ُتُمونَ  ُتمح فحيَها ا ُكنُتمح تَكح  ٧٢ مه

ََتَٰ  حَموح ُ ٱل ح ٱَّلله حَك يُۡحح ْۚ َكَذَٰل َها حَبعحضح حُبوهُ ب َفُقلحَنا ٱۡضح
قحلُوَن َوُيرحيكُ  ُثمه قََستح  ٧٣مح َءاتََٰيَٰتحهۦح َلَعلهُكمح َتعح

َشدُّ 
َ
وح أ
َ
حَجاَرةح أ َ َكٱۡلح حَك فَِهح َٰل دح َذ حنُۢ َبعح قُلُوُبُكم م 

 ْۚ َوة  ْۚ ِإَونه  قَسح نحَهَُٰر
َ ُر محنحُه ٱۡلح حَجاَرةح لََما َيَتَفجه ِإَونه محَن ٱۡلح

 ْۚ حَمآُء ُرُج محنحُه ٱل ُق َفَيخح قه ِإَونه محنحَها لََما  محنحَها لََما يَشه
َملُونَ  ا َتعح حَغَٰفحٍل َعمه ُ ب حُۗ َوَما ٱَّلله َيةح ٱَّلله بحُط محنح َخشح  َيهح

ُكمح َوقَدح ََكَن َفرحيق   ٧٤
ْ لَ محُنوا ن يُؤح

َ
َمُعوَن أ َفَتطح

َ
 ۞أ

دح َما  حفُونَُهۥ محنُۢ َبعح ح ُثمه ُُيَر  َمُعوَن َكَلََٰم ٱَّلله حنحُهمح يَسح م 
لَُموَن  َعَقلُوهُ وَُهمح  حيَن َءاَمُنواْ قَالُٓواْ  ٧٥َيعح ِإَوَذا لَُقواْ ٱَّله

ُضُهمح إحََلَٰ َبعحض   ثُوَنُهم  َءاَمنها ِإَوَذا َخََل َبعح ح ُِتَد 
َ
ْ أ قَالُٓوا

 ْۚ حُكمح حهۦح عحنَد َرب  وُكم ب َُحآجُّ يحُكمح َلح
ُ َعلَ حَما َفَتَح ٱَّلله ب
قحلُوَن  فَََل َتعح

َ
 ٧٦أ
 
 
 
 
 
 
 

ت را براي ما فراخوان تا براي ما بيان گفتند: پروردگار

کند که آن چگونه است، همانا گاو بر ما مشتبه شده 

 ﴾71﴿ است و ما اگر خدا بخواهد راه خواهيم برد.

فرمايد: آن گاوي است که نه رام است گفت: او مي

زمين را شخم بزند، و نه آبياري کند کشتزار را، 

قت را نقص و يک رنگ است. گفتند: اکنون حقيبي

بيان داشتي، پس آن را سر بريدند و نزديک بود اين 

که کسي و به ياد آوريد هنگامي ﴾71﴿ کار را نکنند.

را کشتيد و در آن اختالف کرديد و خداوند بيرون 

پس  ﴾72﴿ کرديد.آورنده است آنچه را پنهان مي

اي از آن )ماده گاو( را به آن )کشته( بزنيد. گفتيم: پاره

هاي گرداندو نشانهنين مردگان را زنده ميخداوند اينچ

نماياند، روشن )دالّ بر قدرت( خويش را به شما مي

پس از آن، دلهاي شما  ﴾73﴿ باشد که تعقل ورزيد.

تر )از سنگ(. و سخت شد، همچون سنگ يا سخت

جوشد، و هاست که از آن نهرها مياي از سنگپاره

از آن بيرون شکافد و آب اي از آنها است که ميپاره

اي از آنها است که از ترس خدا فرو آيد، و پارهمي

 ﴾74﴿ کنيد غافل نيست.ريزد، و خدا از آنچه ميمي

پس آيا طمع داريد که يهوديان به شما ايمان آورند 

شنوند. حال آنکه گروهي از ايشان کالم خدا را مي

سپس آن را پس از فهميدن، آگاهانه دگرگون 

وهرگاه با مؤمنان روبرو شوند،  ﴾75﴿ کنند؟!.مي

ايم و چون با همديگر تنها شوند، گويند: ايمان آورده

گويند: آيا آنچه را خدا برايتان آشکار کرده است با 

گذاريد تا در پيشگاه خداوند با آن بر آنان در ميان مي

 ﴾76﴿ انديشيد؟!.شما حجت آورند، آيا نمي
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  َ نه ٱَّلله
َ
لَُموَن أ َو ََل َيعح

َ
لحُنوَن أ وَن َوَما ُيعح ُّ َلُم َما يُِسح َيعح
ه ِإَونح  ٧٧ َماّنح

َ
ٓ أ لَُموَن ٱلحكحَتََٰب إحَله حيُّوَن ََل َيعح م 

ُ
َومحنحُهمح أ

ُتُبوَن ٱلحكحَتََٰب  فََويحل   ٧٨إحَله َيُظنُّوَن  ُهمح  حيَن يَكح حَّله ل 
ََتُ  ح لحيَشح يهحمح ُثمه َيُقولُوَن َهََٰذا محنح عحندح ٱَّلله يحدح

َ
حأ حهۦح ب واْ ب
ۖۡ َثَمن   يهحمح َوَويحل    فََويحل  ا قَلحيَل  يحدح

َ
ا َكَتَبتح أ حمه هُهم م  هُهم  ل ل

ُبونَ  سح ا يَكح حمه يهام   ٧٩ م 
َ
ٓ أ َنا ٱنلهاُر إحَله ْ لَن َتَمسه ا َوقَالُوا

 ْۚ ُدوَدة  عح د   قُلح  مه ح َعهح ُتمح عحنَد ٱَّلله َذح َّته
َ
ا فَلَن َُيحلحَف أ
ۥٓۖۡ  َدهُ ُ َعهح لَُموَن  ٱَّلله ح َما ََل َتعح مح َتُقولُوَن لََعَ ٱَّلله
َ
 ٨٠أ

حَئة   ِۚ َمن َكَسَب َسي  ٓي  بََلَٰ حهۦح َخطح َحََٰطتح ب
َ
ُتُهۥ َوأ

وَن  ُ َحَُٰب ٱنلهارحِۖ ُهمح فحيَها َخَِٰلح صح
َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
 ٨١فَأ

َحَُٰب  صح
َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
َٰلحَحَٰتح أ حيَن َءاَمُنواْ وََعمحلُواْ ٱلصه َوٱَّله

َنه  وَن ٱۡلح ُ ٓ  ٨٢ةحِۖ ُهمح فحيَها َخَِٰلح نَا محيَثََٰق بَّنح
َخذح
َ
ِإَوذح أ

َسان   يحنح إححح َ َٰلح َو
حٱلح َ َوب  ٱَّلله

ُبُدوَن إحَله َٰٓءحيَل ََل َتعح َر ا إحسح
حلنهاسح  ْ ل َمَسَٰكحنيح َوقُولُوا

ح ََتََٰمَٰ َوٱل ََبَٰ َوٱَلح َوذحي ٱلحُقرح
ن   ْ ٱلزه ُحسح ةَ َوَءاتُوا لَوَٰ ْ ٱلصه قحيُموا

َ
حُتمح إحَله ا َوأ ةَ ُثمه تََوَله َكوَٰ
رحُضوَن قَلحيَل   عح نُتم مُّ

َ
حنُكمح َوأ   ٨٣ م 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

کنند داند آنچه را پنهان ميدانند که خداوند ميآيا نمي

اي از آنان و دسته ﴾77﴿ کنند؟.و آنچه را آشکار مي

سوادي هستند که از کتاب جز تالوت )آن( افراد بي

پس  ﴾78﴿ اند.به پندارشان دل بستهدانند و تنها نمي

نويسند هاي خود ميواي برکساني که کتاب را با دست

گويند: اين از جانب خداست، تا آن را به سپس مي

بهاي اندکي بفروشند، پس واي برآنها چه چيزهايي را 

هاي خود نوشته و واي بر آنان چه چيزي را با دست

م جز چند و گويند: آتش جهن ﴾79﴿ آورند.بدست مي

ايد رسد. بگو: آيا از خدا پيماني گرفتهروزي به ما نمي

که خدا خالف وعده نخواهد کرد يا اينکه بر خداوند 

آري!  ﴾81﴿ دانيد؟.گوييد که نميچيزهايي مي

هرکس کار بدي انجام دهد و گناهش او را احاطه کند 

پس اينها باران دوزخند و آنان در آن جاودانه خواهند 

که ايمان آوردند و کار شايسته و کساني ﴾81﴿ بود.

اند و در آن براي هميشه انجام دادند ايشان ياران بهشت

و به ياد آوريد هنگامي را که از  ﴾82﴿ خواهند بود.

اسرائيل پيمان گرفتيم که جز خدا کسي را نپرستيد بني

و با پدر و مادر خود و خويشاوندان و يتيمان و 

کنيد و به مردم نيک بگوييد و بيچارگان به نيکي رفتار 

نماز را بر پا داريد و زکات را بپردازيد، سپس جز 

تعداد اندکي از شما همه روي گردانديد و سرپيچي 

 ﴾83﴿ کرديد.
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فحُكوَن دحَمآَءُكمح َوََل   نَا محيَثََٰقُكمح ََل تَسح َخذح
َ
ِإَوذح أ

قحرَ 
َ
حن دحتََٰيَٰرحُكمح ُثمه أ نُفَسُكم م 

َ
نُتمح َُّتحرحُجوَن أ

َ
ُتمح َوأ رح

َهُدوَن  نُفَسُكمح  ٨٤تَشح
َ
ُتلُوَن أ ُؤََلٓءح َتقح نُتمح َهَٰٓ

َ
ُثمه أ
حن دحتََٰيَٰرحهحمح تََظََٰهُروَن َوَُّتحرحُجوَن فَرحيق   حنُكم م  ا م 

َسََٰرىَٰ 
ُ
تُوُكمح أ

ح
َوَٰنح ِإَون يَأ ثحمح َوٱلحُعدح ح

حٱۡلح يحهحم ب
َعلَ

ٌم َعلَيحُكمح  رَ  تَََُُٰٰدوُهمح وَُهَو ُُمَره محُنوَن إحخح َفُتؤح
َ
ْۚ أ اُجُهمح

 ِۚ حَبعحض  ُفُروَن ب كحَتَٰبح َوتَكح
حَبعحضح ٱلح َفَما َجَزآُء َمن  ب

ي   زح حَك محنُكمح إحَله خح َٰل َعُل َذ ۖۡ َوَيوحَم  َيفح َيا نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ ِفح ٱۡلح
حَغَٰفحٍل  ُ ب َعَذابح  َوَما ٱَّلله

ح ٱلح َشد 
َ
ٱلحقحَيََٰمةح يَُردُّوَن إحََلَٰٓ أ

َملُو ا َتعح ْ   ٨٥َن َعمه ُوا ََتَ حيَن ٱشح ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله
ُ
َة  أ ََيوَٰ ٱۡلح

ُف َعنحُهُم ٱلحَعَذاُب َوََل ُهمح  َرةحِۖ فَََل َُيَفه حٱٓأۡلخح َيا ب نح ٱلُّ
وَن  يحَنا محنُۢ  ٨٦يُنَِصُ َولََقدح َءاتَيحَنا ُموََس ٱلحكحَتََٰب َوَقفه

َيَم ٱ ِۖ َوَءاتَيحَنا عحيََس ٱبحَن َمرح حٱلرُُّسلح ۦح ب ه دح حَنَٰتح َبعح َي 
بلح

حَما  َما َجآَءُكمح رَُسوُلُۢ ب
َفُُكه
َ
حُروحح ٱلحُقُدسح  أ َنَُٰه ب يهدح

َ
َوأ

ُتمح َفَفرحيق   ََبح
َتكح نُفُسُكُم ٱسح

َ
َوىَٰٓ أ بحُتمح ََل َتهح ا َكذه

ُتلُوَن َوفَرحيق   ْۚ بَل لهَعَنُهُم  ٨٧ا َتقح ْ قُلُوُبَنا ُغلحُفُۢ َوَقالُوا
رحهحمح َفَقلحيَل   حُكفح ُ ب محُنوَن  ٱَّلله ا يُؤح  ٨٨مه

 
 
 
 
 
 
 
 

و به ياد آوريد هنگامي را که از شما پيمان گرفتيم که 

خون يکديگر را نريزيد و يکديگر را از سر زمينتان 

 ﴾84﴿ بيرون نکنيد سپس اقرار کرديد، و خود گواهيد.

کشيد و سپس اين شما هستيد که يکديگر را مي

ن بيرون هايشاگروهي از خودتان را از سرزمين و خانه

کنيد و عليه آنها به گناه و دشمني همدست مي

شويد. و اگر به اسارت پيش شما بيايند فديه مي

کنيد حال آنکه بيرون کردن دهيد و آنان را آزاد ميمي

آنها بر شما حرام است. آيا به قسمتي از کتاب ايمان 

ورزيد؟ براي کسي از آوريد و به قسمتي کفر ميمي

نين کند جز خواري و رسوايي نيست شما که در دنيا چ

ترين شکنجه و عذاب برگردانده و روز قيامت به سخت

 دهيد غافل نيست.شوند، و خداوند از آنچه انجام ميمي

اينان همان کساني هستند که زندگي دنيا را به  ﴾85﴿

يابد بهاي آخرت خريدند پس عذاب آنان تخفيف نمي

کتاب داديم و و به موسي  ﴾86﴿ و ياري نخواهند شد.

در پي او پيامبراني را فرستاديم، و به عيسي پسر مريم 

معجزات و داليل روشني داديم و او را به وسيلة روح 

القدس نيرو بخشيديم، آيا هرگاه پيامبري پيش شما 

)احکامي( به خالف ميل و آرزويتان آورد سرکشي 

کرديد، آنگاه گروهي را تکذيب و دروغگو قرار داديد 

هاي ما در و گفتند: دل ﴾87﴿ را کشتيد؟. و گروهي

پرده است، بلکه خداوند آنها را به سبب کفرشان لعنت 

 ﴾88﴿آورند کرده است، پس بسيار کم ايمان مي
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ا َجآَءُهمح كحَتَٰب   ق   َولَمه ح ح ُمَصد  حنح عحندح ٱَّلله حَما َمَعُهمح  م  ل 
ح  تحُحوَن لََعَ ٱَّله َتفح ا َوََكنُواْ محن َقبحُل يَسح يَن َكَفُرواْ فَلَمه

ح لََعَ  َنُة ٱَّلله حهحۚۦْ فَلَعح  ب
ْ ْ َكَفُروا ا َعَرفُوا َجآَءُهم مه

َٰفحرحينَ  َك
ن  ٨٩ ٱلح

َ
نُفَسُهمح أ

َ
ٓ أ حهۦح  ب

ْ ا وح ََتَ حئحَسَما ٱشح ب
ُ محن  حَل ٱَّلله ن ُيََن 

َ
ًيا أ ُ َبغح نَزَل ٱَّلله

َ
ٓ أ حَما  ب

ْ ُفُروا يَكح
َٰ َمن يََشآُء مح  لحهۦح لََعَ حَغَضٍب فَضح حۖۦۡ َفَبآُءو ب نح عحَبادحه

 ِۚ َٰ َغَضب 
َٰفحرحيَن َعَذاب   لََعَ َك

حلح هحني   َول ِإَوَذا قحيَل  ٩٠ مُّ
نزحَل 
ُ
حَمآ أ محُن ب ُ َقالُواْ نُؤح نَزَل ٱَّلله

َ
حَمآ أ َعلَيحَنا  لَُهمح َءامحُنواْ ب

ق   ح َقُّ ُمَصد  حَما َوَرآَءهُۥ َوُهَو ٱۡلح ُفُروَن ب حَما َمَعهُ َوَيكح ُۗ ا ل  مح
ح محن َقبحُل إحن ُكنُتم  ۢنبحَيآَء ٱَّلله

َ
ُتلُوَن أ قُلح فَلحَم َتقح

محنحنَي  ؤح حَنَٰتح ُثمه  ٩١مُّ َي 
حٱبلح وََسَٰ ب ۞َولََقدح َجآَءُكم مُّ

نُتمح َظَٰلحُموَن 
َ
هۦح َوأ دح َل محنُۢ َبعح ُتُم ٱلحعحجح َذح ِإَوذح  ٩٢ٱَّته

َنا فَوحقَُكُم ٱلطُّ  نَا محيَثََٰقُكمح َوَرَفعح َخذح
َ
ْ َمآ أ وَر ُخُذوا

ة   حُقوه َنا وََعَصيحَنا  َءاَتيحَنَُٰكم ب ْ َسمحعح ْۖۡ قَالُوا َمُعوا َوٱسح
حئحَسَما  ْۚ قُلح ب رحهحمح حُكفح َل ب عحجح

حهحُم ٱلح وب
ْ ِفح قُلُ حُبوا ۡشح

ُ
َوأ

محنحنَي  ؤح ٓ إحيَمَُٰنُكمح إحن ُكنُتم مُّ حهۦح ُمرُُكم ب
ح
 ٩٣يَأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ش آنها آمد که و آنگاه که کتابي از جانب خدا پي

تصديق کنندة کتابي بود که با خود داشتند و حال آنکه 

جستند، پس وقتي پيش پيش از آن بر کافران ياري مي

آنها آمد، آنچه را که از قبل شناخته بودند انکار 

خود را به  ﴾89﴿ کردند، پس لعنت خدا بر کافران باد.

 بد چيزي فروختند، و آنچه را خداوند فرو فرستاده بود

از روي حسد انکار کردند، )و اين بدان خاطر بود که 

گفتند:( چرا خداوند فضل خود را بر هرکس که مي

فرستد؟ پس خشم خدا يکي پس از بخواهد فرو مي

ديگري آنها را فرا گرفت و براي کافران عذاب 

که به آنها گفته و هنگامي ﴾91﴿ اي است.خوارکننده

ت ايمان بياوريد، شد: به آنچه خدا فرو فرستاده اس

گفتند: به آنچه بر ما فرو فرستاده شده است ايمان 

ورزند، حال آنکه آن آوريم، و به غير آن کفر ميمي

)چه خداوند بر پيامبر اسالم نازل کرده است( حق، و 

تصديق کنندة چيزي است که با خود دارند. بگو: پس 

کشتيد، اگر مومن چرا پيش از اين پيامبران خدا را مي

و همانا موسي با معجزات روشن پيش  ﴾91﴿ هستيد؟!.

شما آمد، سپس بعد از او گوساله را پرستيديد، در 

و به ياد آوريد هنگامي  ﴾92﴿ حالي که ستمکار بوديد.

را که از شما پيمان گرفتيم و کوه طور را بر باالي 

ايم محکم سرتان نگاه داشتيم. آنچه را به شما داده

يد. گفتند: شنيديم و نافرماني بگيريد و گوش فرا ده

هايشان با محبت گوساله کرديم و به سبب کفرشان دل

آبياري شده بود. بگو: ايمانتان شما را به بد چيزي 

 ﴾93﴿ من هستيد.ؤدهد اگر مدستور مي
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ح خَ    َرةُ عحنَد ٱَّلله اُر ٱٓأۡلخح حَصة  اقُلح إحن ََكنَتح لَُكُم ٱله  ل
حن ُدونح ٱنلهاسح َفتَ  ْ م  قحنَي  َمنهُوا حَموحَت إحن ُكنُتمح َصَٰدح ٱل

٩٤  ُۢ ُ َعلحيُم ْۚ َوٱَّلله يهحمح يحدح
َ
َمتح أ حَما َقده بََدُۢا ب

َ
َولَن َيَتَمنهوحهُ أ

َٰلحمحنيَ  حٱلظه ة   ٩٥ ب َٰ َحَيوَٰ َرَص ٱنلهاسح لََعَ حح
َ
َدنهُهمح أ  َوتَلَجح

رُ  َحُدُهمح لَوح ُيَعمه
َ
ْْۚ يََودُّ أ ُكوا َ ۡشح

َ
حيَن أ لحَف َسَنة   َومحَن ٱَّله

َ
 أ

 ُ ُۗ َوٱَّلله َر ن ُيَعمه
َ
َعَذابح أ

هۦح محَن ٱلح زححح حُمزَحح َوَما ُهَو ب
َملُوَن  حَما َيعح ُۢ ب ُي ح قُلح َمن ََكَن َعُدو    ٩٦بَصح حيَل ـا ل  َبح جح

ق   ح ح ُمَصد  بحَك بحإحذحنح ٱَّلله
َٰ قَلح ََلُۥ لََعَ حنهُهۥ نَزه َ فَإ حَما َبنيح ا ل 

َ ى يََديحهح َوُهد   محنحنيَ َوبُّشح حلحُمؤح ا َمن ََكَن َعُدو    ٩٧ ىَٰ ل
ََٰل  حيَل َومحيَكى َبح ح َوَمَلَٰٓئحَكتحهۦح َورُُسلحهۦح وَجح ه ح َ  َّلل  َفإحنه ٱَّلله

َٰفحرحيَن  َعُدو    َك
حلح ِۖ  ٩٨ل  حَنَٰت  َآ إحََلحَك َءاتََٰيَٰتِۢ َبي 

نَزنلح
َ
 َوَلَقدح أ

ُقوَن  ٓ إحَله ٱلحَََٰٰسح حَها ُفُر ب َو ُُكه  ٩٩َوَما يَكح
َ
ََٰهُدواْ أ َما َع

د   َبَذهُۥ فَرحيق  َعهح محُنوَن  ا نه ََثُُهمح ََل يُؤح كح
َ
حنحُهمِۚ بَلح أ م 

ا َجآَءُهمح رَُسول   ١٠٠ ق   َولَمه ح ح ُمَصد  حنح عحندح ٱَّلله حَما  م  ل 
ْ ٱلحكحَتََٰب كحَتََٰب  َمَعُهمح َنَبَذ فَرحيق   وتُوا

ُ
حيَن أ حَن ٱَّله م 

 
َ
ح َوَرآَء ُظُهورحهحمح َكأ لَُموَن ٱَّلله   ١٠١نهُهمح ََل َيعح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بگو: اگر سراي آخرت )بهشت( نزد خداوند فقط 

مخصوص شما است نه ديگر مردمان، پس آرزوي 

ولي آنان به  ﴾94﴿ گوييد.مرگ کنيد اگر راست مي

اند هرگز آرزوي سبب آنچه پيش از خود فرستاده

مرگ نخواهند کرد، و خداوند به حال ستمکاران دانا 

ترين مردم بر زندگي و آنها را حريص ﴾95﴿ .است

تر از مشرکين، هر يک دنيا خواهي يافت، حتي حريص

از آنان دوست دارد که هزار سال عمر کند، با اينکه 

اگر چنين عمري به وي داده شود او را از عذاب نجات 

 ﴾96﴿ کنند بينا است.دهد و خداوند به آنچه مينمي

باشد، همانا او قرآن را بگو: هرکس که دشمن جبرييل 

به اذن خداوند بر قلب تو نازل کرده است، قرآني که 

نمايد و براي هايش پيش از آن را تصديق ميکتاب

هرکس که  ﴾97﴿ مؤمنان هدايت و بشارت است.

دشمن خدا و فرشتگان و پيامبران و جبرييل و ميکاييل 

و  ﴾98﴿ باشد پس همانا خداوند دشمن کافران است.

سوي تو فرو فرستاديم که ي آيات روشني را بهبه راست

مگر نه  ﴾99﴿ ورزد.جز فاسقان کسي به آن کفر نمي

اين بود که هرگاه پيماني بستند گروهي از آنان را دور 

و  ﴾111﴿ انداختند؟ بلکه بيشتر آنها ايمان ندارند.

زماني که پيامبري از جانب خداوند نزد آنها آمد که 

که با خود داشتند، گروهي از  کنندة چيزي بود تصديق

اهل کتاب، کتاب خدا را پشت سرشان انداختند گويي 

 ﴾111﴿ دانند.)از آن هيچ( نمي
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َٰ ُملحكح ُسلَيحَمََٰنۖۡ َوَما  نُي لََعَ َيَٰطح ْ ٱلشه ْ َما َتتحلُوا َبُعوا َوٱته
حُموَن  َيَٰطحنَي َكَفُرواْ ُيَعل  نه ٱلشه َكَفَر ُسلَيحَمَُٰن َوَلَٰكح

حَل َهَُٰروَت  ٱنلهاَس  حَباب ح ب َملََكنيح
ح نزحَل لََعَ ٱل

ُ
َر َوَمآ أ حح ح ٱلس 

َٰ َيُقوََلٓ إحنهَما ََنحُن  َحٍد َحِته
َ
حَمانح محنح أ َوَمَُٰروَتْۚ َوَما ُيَعل 

حهۦح  فَََل  فحتحَنة   حقُوَن ب ُموَن محنحُهَما َما ُيَفر 
ۖۡ َفَيَتَعله ُفرح تَكح

حَمرح  َ ٱل هحۚۦْ َوَما هُ  ءح َبنيح َحٍد َوَزوحجح
َ
حهۦح محنح أ حيَن ب حَضآر  م ب

 ْۚ حْۚ َوَيَتَعلهُموَن َما يَُۡضُُّهمح َوََل يَنَفُعُهمح  بحإحذحنح ٱَّلله
إحَله

 ِۚ َرةح محنح َخَلَٰق  َُٰه َما ََلُۥ ِفح ٱٓأۡلخح ى ََتَ
 َولََقدح َعلحُمواْ لََمنح ٱشح

لَُمونَ  ْ َيعح ْۚ لَوح ََكنُوا نُفَسُهمح
َ
ٓ أ حهۦح  ب

ْ ا وح  ١٠٢ َوبَلحئحَس َما َۡشَ
اْ لََمُثوَبة   َقوح نهُهمح َءاَمُنواْ َوٱته

َ
ح َخيح ْۚ  َولَوح أ حنح عحندح ٱَّلله لهوح  م 

لَُموَن  ْ َيعح ْ ََل َتُقولُواْ  ١٠٣ََكنُوا حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َٰفحرحيَن َعَذاٌب  َك
حلح ُْۗ َول َمُعوا نَا َوٱسح ْ ٱنُظرح َرَٰعحَنا َوقُولُوا

م   َلح
َ
ا يَوَ  ١٠٤ أ كحَتَٰبح َوََل مه

لح ٱلح هح
َ
حيَن َكَفُرواْ محنح أ دُّ ٱَّله

حنح َخيح   يحُكم م 
َل َعلَ ن ُيََنه

َ
حكحنَي أ ُمّشح

ح ْۚ  ٱل حُكمح ب  حن ره م 
لح  َفضح

ُ ُذو ٱلح ْۚ َوٱَّلله َتحهۦح َمن يََشآُء حرَۡحح ُ ََيحَتصُّ ب َوٱَّلله
يمح    ١٠٥ٱلحَعظح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي فرمانروايي و پيروي کردند از آنچه شياطين درباره

کردند، و سليمان کفر سليمان ساخته و پرداخته مي

نورزيد، )و سحر و جادو نياموخت( بلکه شياطين کفر 

آموختند و )نيز از( آنچه ورزيدند که به مردم جادو مي

بر آن دو فرشته، هاروت و ماروت در بابل نازل شده 

کردند. و اين دو هيچ کسي را چيزي بود پيروي مي

گفتند: ما وسيلة آزمايش ختند مگر آنکه ميآمونمي

شما هستيم، پس کافر نشو. و مردم از آنان چيزي 

آموختند که با آن بين مرد و همسرش جدايي مي

رساندند مگر به افکندند و آنان به کسي زياني نميمي

آموختند که به آنها زيان اذن خداوند و چيزي را مي

د. و به خوبي بخشيرساند و به آنها سودي نميمي

دانستند که هرکس خريدار آن باشد در آخرت مي

اند اگر اي ندارد، و بد چيزي را به جان خريدهبهره

آوردند و و اگر آنان ايمان مي ﴾112﴿ دانستند.مي

کردند پاداش خداوند بهتر است اگر پرهيزگاري مي

ايد! اي کساني که ايمان آورده ﴾113﴿ دانستند.مي

و گوش فرا  «انظُرنَا»و بگوييد:  «نَارَعِ»مگوييد؟ 

 ﴾114﴿ دهيد، و براي کافران عذاب دردناکي است.

کافرانِ اهل کتاب و مشرکين دوست ندارند که خيري 

از جانب پروردگارتان بر شما نازل شود، و خداوند 

هرکسي را که بخواهد به رحمت خويش اختصاص 

  ﴾115﴿ دهد و خداوند داراي فضل بزرگ است.مي
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يح  
َ تح ِبح

ح
َها نَأ وح نُنسح

َ
وح  ۞َما نَنَسخح محنح َءايٍَة أ

َ
ٓ أ حنحَها م 

ء   ح َۡ ح 
َٰ ُك  َ لََعَ نه ٱَّلله

َ
لَمح أ لَمح َتعح

َ
ُۗ أ ٓ يٌر  محثحلحَها لَمح  ١٠٦قَدح

َ
أ

ۡرضح  َوَما 
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح َ ََلُۥ ُملحُك ٱلسه نه ٱَّلله

َ
لَمح أ َتعح

ح محن وَ  حن ُدونح ٱَّلله ٍي  لح   لَُكم م  مح  ١٠٧َوََل نَصح
َ
أ

ن تَسح 
َ
لُواْ رَُسوَلُكمح َكَما ُسئحَل ُموََسَٰ محن تُرحيُدوَن أ

يَمَٰنح َفَقدح َضله َسَوآَء  ح
حٱۡلح َر ب ُكفح

لح ٱلح ُۗ َوَمن يَتََبده َقبحُل
بحيلح  كحَتَٰبح لَوح يَُردُّونَُكم  َوده َكثحي   ١٠٨ٱلسه

لح ٱلح هح
َ
حنح أ م 

دح إحيَمَٰ  حنُۢ َبعح اًرا َحَسد  م  هحم نحُكمح ُكفه نُفسح
َ
حنح عحندح أ ا م 

 َٰ ْ َحِته َفُحوا ْ َوٱصح ُفوا ۖۡ فَٱعح َقُّ َ لَُهُم ٱۡلح دح َما تَبَنيه حنُۢ َبعح م 
ء   ح َۡ ح 

َٰ ُك  َ لََعَ ُٓۗ إحنه ٱَّلله ۦح رحه مح
َ
حأ ُ ب َ ٱَّلله ِتح

ح
ير   يَأ  ١٠٩ قَدح

ْۚ َوَما ةَ َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه َلوَٰ قحيُمواْ ٱلصه
َ
ُكم  َوأ نُفسح

َ
ُمواْ ۡلح ح ُتَقد 

حنح َخيح   ي   م  َمُلوَن بَصح حَما َتعح َ ب حُۗ إحنه ٱَّلله  ََتحُدوهُ عحنَد ٱَّلله
وح  ١١٠

َ
نهَة إحَله َمن ََكَن ُهوًدا أ َ

ُخَل ٱۡلح ْ لَن يَدح َوقَالُوا
َهََٰنُكمح إحن ُكنُتمح  ْ بُرح ُۗ قُلح َهاتُوا َمانحيُُّهمح

َ
حلحَك أ ُۗ ت نََصََٰرىَٰ

قحنيَ  ن   ١١١ َصَٰدح ح َوُهَو ُُمحسح ه َهُهۥ َّللح َلَم وَجح سح
َ
ِۚ َمنح أ  بََلَٰ

يحهحمح َوََل ُهمح 
حهۦح َوََل َخوحٌف َعلَ ُرهُۥ عحنَد َرب  جح

َ
ۥٓ أ فَلَُه
  ١١٢َُيحَزنُوَن 

 
 
 
 
 
 
 
 

اي را که نسخ کنيم يا آن را فراموش گردانيم هر آيه

 داني کهآوريم، آيا نميبهتر از آن يا همسان آن را مي

داني آيا نمي ﴾116﴿ خداوند بر هر چيزي توانا است؟!.

ها و زمين از آن خداوند است و که پادشاهي آسمان

آيا  ﴾117﴿ شما جز او سرور و ياوري نداريد؟!.

خواهيد از پيامبرتان همان را بخواهيد که پيش از او مي

از موسي درخواست شد؟ و هرکسي کفر را جانشين 

که از راه راست گمراه شده ايمان گرداند به راستي 

بسياري از اهل کتاب پس از اينکه حق  ﴾118﴿ است.

برايشان روشن گرديد به خاطر حسدي که در دل 

دارند، دوست دارند که شما پس از ايمان آوردنتان 

پوشي کنيد تا خداوند کافر شويد، پس گذشت و چشم

فرمان خود را به ميان آورد. همانا خداوند بر هر چيزي 

و نماز را برپا داريد و زکات را  ﴾119﴿ نا است.توا

بپردازيد، و آنچه شما از خوبي و خير براي خودتان 

فرستيد آن را نزد خداوند خواهيد يافت. همانا پيش مي

و گفتند:  ﴾111﴿ کنيد بينا است.خداوند به آنچه مي

شود مگر کسي که يهودي يا هرگز وارد بهشت نمي

آنهاست. بگو: اگر راست نصراني باشد. اين آرزوي 

آري! هرکس  ﴾111﴿ تان را بياوريد.گوييد دليلمي

که مخلصانه روي به خدا کند و نيکوکار باشد پاداش 

او نزد پروردگارش است، و نه ترسي بر آنها است و نه 

 ﴾112﴿ گردند.اندوهگين مي
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ء    ح َۡ  َٰ َُهوُد لَيحَستح ٱنلهَصََٰرىَٰ لََعَ الَتح َوقَ  َوَقالَتح ٱَلح
ء   ح َۡ  َٰ َُهوُد لََعَ وَُهمح َيتحلُوَن  ٱنلهَصََٰرىَٰ لَيحَستح ٱَلح

 ْۚ حهحمح ل لَُموَن محثحَل قَوح حيَن ََل َيعح
حَك قَاَل ٱَّله ٱلحكحَتََٰبُۗ َكَذَٰل

ْ فحيهح  ُ َُيحُكُم بَيحَنُهمح يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح فحيَما ََكنُوا فَٱَّلله
ن ١١٣ََيحَتلحُفوَن  لَُم محمه ظح

َ
ن  َوَمنح أ

َ
ح أ َد ٱَّلله َنَع َمَسَٰجح مه

ْوَلَٰٓئحَك َما ََكَن 
ُ
ْٓۚ أ حَها ُمُهۥ وََسََعَٰ ِفح َخَراب َكَر فحيَها ٱسح يُذح

ي   َيا خحزح نح حفحنَيْۚ لَُهمح ِفح ٱلُّ  َخآئ
ٓ إحَله ُخلُوَها ن يَدح

َ
 لَُهمح أ

يم   َرةح َعَذاٌب َعظح حُق  ١١٤ َولَُهمح ِفح ٱٓأۡلخح َمّشح
ح ح ٱل ه َوَّللح

رح  َمغح
ح ٌع َوٱل َ َوَٰسح حْۚ إحنه ٱَّلله ُه ٱَّلله ْ َفَثمه وَجح َنَما تَُولُّوا يح

َ
ُبْۚ فَأ

ُ َوَل   ١١٥ َعلحيم   ََذ ٱَّلله ْ ٱَّته ُۥ َما َوقَالُوا ۖۥۡ بَل َله اُۗ ُسبحَحََٰنُه
ِۖ ُك    ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح َٰنحُتوَن  ِفح ٱلسه ُۥ َق يُع  ١١٦َله بَدح
ِۖ ِإَوَذا قَ  ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ر  ٱلسه مح
َ
حنهَما َيُقوُل ََلُۥ ََضَٰٓ أ ا فَإ

ََل  ١١٧ُكن َفَيُكوُن  لَُموَن لَوح حيَن ََل َيعح َوَقاَل ٱَّله
 ُۗ حيَنآ َايَة  ت

ح
وح تَأ
َ
ُ أ حُمَنا ٱَّلله حيَن محن  يَُكل  حَك قَاَل ٱَّله َكَذَٰل

ُۗ قَدح بَيهنها ٱٓأۡلتََٰيَٰتح  ا ََشََٰبَهتح قُلُوُبُهمح حهحمح ل حثحَل قَوح َقبحلحهحم م 
م  لح  ي   ١١٨يُوقحُنوَن  َقوح ح بَشح َق 

حٱۡلح َنََٰك ب
رحَسلح
َ
آ أ ير  إحنه اۖۡ ا َونَذح

يمح َوََل تُسح  َحح َحَٰبح ٱۡلح صح
َ
 ١١٩ُل َعنح أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و يهوديان گفتند: نصارا بر حق نيستند، و نصارا گفتند:  

يهوديان بر حق نيستند، در حاليکه آنها کتاب را 

دانند سخني مانند ه نميخوانند، همچنين کساني کمي

سخن آنها گفتند، پس خداوند روز قيامت ميان آنها در 

و  ﴾113﴿ کند.کردند داوري ميآنچه اختالف مي

کيست ستمگرتر از کسي که نگذارد در مسجد خدا نام 

او برده شود و در ويراني آن بکوشد؟ آنان را نسزد که 

وارد آن شوند مگر اينکه ترسان باشند، خواري و 

سوايي در دنيا براي آنها است و در آخرت عذاب ر

مشرق و مغرب از آن  ﴾114﴿ بزرگي در پيش دارند.

خدا است، پس به هر طرف که رو کنيد روي خدا آنجا 

و  ﴾115﴿ است، همانا خداوند گشايشگر و دانا است.

گفتند: خداوند فرزندي را برگزيده است، پاک است او 

است از آن اوست، و ها و زمين بلکه آنچه در آسمان

پديد آورندة  ﴾116﴿ همه فرمانبردار او هستند.

ها و زمين است، وهرگاه فرمان چيزي را صادر آسمان

و  ﴾117﴿ شود.، پس مي«باش»گويد: کند به آن مي

دانند، گفتند: چرا خداوند با ما سخن که نميکساني

فرستد؟، کساني گويد يا آية روشني براي ما نمينمي

از آنها بودند مانند سخن آنها گفتند، دل و که پيش 

درونشان همسان است. به راستي که آيات را براي 

همانا تو  ﴾118﴿ ايم که يقين دارند.قومي روشن ساخته

ايم، و دربارة را به حق مژده دهنده و بيم دهنده فرستاده

   ﴾119﴿ياران جهنم از تو پرسشي نخواهد شد. 
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َٰ تَتهبحَع  َولَن تَرحََضَٰ َعنَك  َُهوُد َوََل ٱنلهَصََٰرىَٰ َحِته
ٱَلح

َت  حنح ٱتهَبعح ُۗ َولَئ ُهَدىَٰ
ح ح ُهَو ٱل ُۗ قُلح إحنه ُهَدى ٱَّلله محلهَتُهمح

حي َجآَءَك محَن ٱلحعحلحمح َما لََك محَن  َد ٱَّله َوآَءُهم َبعح هح
َ
أ

ح محن َولح    ٍي  ٱَّلله حيَن َءاَتيحَنَُٰهُم ٱلح  ١٢٠َوََل نَصح كحَتََٰب ٱَّله
حهحۗۦُ َوَمن  محُنوَن ب ْوَلَٰٓئحَك يُؤح

ُ
ٓ أ حهۦح حََلَوت َيتحلُونَُهۥ َحقه ت

وَن  ُ ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلحَخَِٰسح
ُ
حهۦح فَأ ُفرح ب ٓ  ١٢١يَكح تََٰيََٰبّنح

 َٰٓ َر ْ إحسح َ  ءحيَل ٱذحُكُروا َمِتح حعح ّن ح  ن
َ
ُت َعلَيحُكمح َوأ نحَعمح

َ
ٓ أ ِتح
ٱله
لحُتُكمح لََعَ ٱلحَعَٰلَمحنَي  ْ يَوحم   ١٢٢فَضه  ََتحزحي َوٱتهُقوا

ا َله
س   ٌس َعن نهفح ل   اَشيح  َنفح َبُل محنحَها َعدح َوََل  َوََل ُيقح
وَن  تَنَفُعَها َشََََٰٰعة   َتَلَٰٓ  ١٢٣َوََل ُهمح يُنَِصُ ۞ِإَوذح ٱبح

حَكلحَمَٰت  إحبحَرَٰهح  ۖۡ قَاَل إحّن ح َجاعحلَُك  َم َربُُّهۥ ب ُهنه َتمه
َ
َفأ

حلنهاسح إحَمام   ۖۡ ل دحي  ا ِۖ قَاَل ََل َيَناُل َعهح حيهِتح قَاَل َومحن ُذر 
َٰلحمحنَي  َيحَت َمَثابَة   ١٢٤ٱلظه ن   ِإَوذح َجَعلحَنا ٱبلح مح

َ
حلنهاسح َوأ ا ل 

َقامح إحبحَرَٰهح  حُذواْ محن مه ِۖ َوٱَّته
نَآ إحََلَٰٓ إحبحَرَٰهح  َم ُمَصل   َم وََعهحدح

حلطه  َ ل حَرا بَيحِتح ن َطه 
َ
َمَٰعحيَل أ حفحنَي َوٱلحَعَٰكحفحنَي ِإَوسح آئ

ُجودح  عح ٱلسُّ كه َعلح  مُ ِإَوذح قَاَل إحبحَرَٰهح  ١٢٥ َوٱلرُّ ح ٱجح َرب 
لَُهۥ محَن ٱثلهَمَرَٰتح َمنح َءاَمَن ا َءامحن  َهََٰذا بََِلً  هح

َ
ُزقح أ ا َوٱرح

حُعُهۥ  َمت 
ُ
رحِۚ قَاَل َوَمن َكَفَر فَأ َوحمح ٱٓأۡلخح

ح َوٱَلح حٱَّلله محنحُهم ب
ُي  ثُ قَلحيَل   حَمصح حئحَس ٱل ۥٓ إحََلَٰ َعَذابح ٱنلهارحِۖ َوب هُ َطرُّ ضح

َ
مه أ

١٢٦ 
 
 
 
 
 

و يهوديان و نصارا هرگز از تو خشنود نخواهند شد 

مگر اينکه از دينشان پيروي کني. بگو: همانا هدايت 

ها و يقي است. و اگر از خواستخداوند هدايت حق

آرزوهايشان پيروي کني پس از اينکه علم و آگاهي 

اي، هيچ سرپرست و ياوري از جانب خدا برايت يافته

که کتاب را به آنها از کساني ﴾121﴿ نخواهد بود.

گونه که حق خواندنش است آن را ايم آنداده

آورند و هرکس به آن خوانند، ايشان به آن ايمان ميمي

اسراييل! اي بني ﴾121﴿ کفر ورزد آنان زيانکارانند.

ه شما ارزاني داشتم و اينکه که ب ياد کنيد نعمت مرا

و بترسيد از  ﴾122﴿ شما را بر جهانيان برتري دادم.

روزي که از دست کسي براي کسي کاري ساخته 

شود و شفاعت به او نيست و بدلي از آن پذيرفته نمي

 ﴾123﴿ رساند، و نه آنها ياري خواهند شد.سودي نمي

 و هنگامي که ابراهيم را پروردگارش با کلماتي چند

بياموزد و آن را به طور کامل انجام داد. خداوند فرمود: 

دهم، گفت: و از دودمان ر ميتو را پيشواي مردم قرا

 ﴾124﴿ رسد.من؟، فرمود: پيمان من به ستمکاران نمي

گاه و و باز ياد آوريد وقتي که خانه کعبه را بازگشت

مأواي امني براي مردم قرار داديم. و از مقام ابراهيم 

گاهي برگيريد و به ابراهيم و اسماعيل سفارش نماز 

کرديم تا خانة مرا براي طواف کنندگان و معتکفين و 

 کنندگان پاکيزه گردانيد.کنندگان و سجدهرکوع 

و چون ابراهيم گفت: پروردگارا! اينجا را شهر  ﴾125﴿

کس که به خدا و روز امن بگردان و از اهلش هر آن 

به او روزي ببخش. ها آخرت ايمان آورد از ميوه

خداوند فرمود: و هرکس که کفر ورزد او را مدت 

گردانم سپس او را به عذاب آتش مند مياندکي بهره

 ﴾126﴿ سازم که بد سرانجامي است.ناچار مي
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َمَٰعحيُل  مُ ِإَوذح يَرحَفُع إحبحَرَٰهح  َيحتح ِإَوسح ٱلحَقَواعحَد محَن ٱبلح
ٓۖۡ إحنهَك  محيُع ٱلحَعلحيُم َربهَنا َتَقبهلح محنها نَت ٱلسه
َ
َربهَنا  ١٢٧أ

ة   مه
ُ
حَنآ أ حيهت ح لََك َومحن ُذر  لحَمنيح َنا ُمسح

َعلح لحَمة   َوٱجح سح لهَك  مُّ
 ۡۖٓ َكَنا َوتُبح َعلَيحَنا رحنَا َمَناسح

َ
نَت ٱتلهوهاُب  َوأ

َ
إحنهَك أ

يُم  ْ َربهَنا َوٱبحَعثح فحيهحمح رَُسوَل   ١٢٨ٱلرهحح حنحُهمح َيتحلُوا   م 
َمَة  حكح حُمُهُم ٱلحكحَتََٰب َوٱۡلح يحهحمح َءاتََٰيَٰتحَك َوُيَعل 

َعلَ
َكحيُم  َعزحيُز ٱۡلح

نَت ٱلح
َ
ۖۡ إحنهَك أ حيهحمح

َوَمن يَرحَغُب  ١٢٩َوُيَزك 
حلهةح إحبحَرَٰهح  ۚۥْ َولََقدح َعن م  َسُه َم إحَله َمن َسفحَه َنفح

رَ  ۖۡ ِإَونهُهۥ ِفح ٱٓأۡلخح َيا نح َطَفيحَنَُٰه ِفح ٱلُّ ةح لَمحَن ٱصح
نَي  َٰلححح ُت  ١٣٠ٱلصه لَمح سح

َ
ۖۡ قَاَل أ لحمح سح

َ
ۥٓ أ إحذح قَاَل ََلُۥ َربُُّه

ح ٱلحَعَٰلَمحنَي  حَرب  حَهآ إحبحَرَٰهح  ١٣١ل َٰ ب ُقوُب  مُ َوَوَّصه حيهح َوَيعح بَن
حيَن فَََل َتُموُتنه إحَله  َطََفَٰ َلُكُم ٱل  َ ٱصح ه إحنه ٱَّلله تََٰيََٰبّنح

لحُموَن  سح نُتم مُّ
َ
مح ُكنُتمح ُشَهَدآَء إحذح َحَۡضَ  ١٣٢َوأ

َ
أ

يِۖ  ُبُدوَن محنُۢ َبعحدح حيهح َما َتعح َن حَموحُت إحذح َقاَل بلح ُقوَب ٱل َيعح
حَك إحبحَرَٰهح  ُبُد إحَلََٰهَك ِإَوَلََٰه َءابَآئ  َنعح

ْ َمَٰعحيَل قَالُوا َم ِإَوسح
َحََٰق إحَلَٰه   د  ا َوَٰ ِإَوسح لحُموَن حح حلحَك  ١٣٣ا َوََنحُن ََلُۥ ُمسح  ت

ة   مه
ُ
ۖۡ َوََل  أ ا َكَسبحُتمح ۖۡ لََها َما َكَسَبتح َولَُكم مه قَدح َخلَتح

َملُوَن تُسح  ا ََكنُواْ َيعح   ١٣٤لُوَن َعمه
 
 
 
 
 
 
 

هاي و به ياد آور هنگامي را که ابراهيم و اسماعيل پايه

خانة کعبه را باال بردند و )گفتند:( پروردگارا! از ما 

پروردگارا! چنان  ﴾127﴿نايي. بپذير، همانا تو شنوا و دا

کن که ما دو نفر فرمانبردار تو باشيم و از فرزندان ما 

ان را نشان ملتي فرمانبردار پديد آور و به ما طرز عبادتم

 پذير و مهرباني.بده و توبة ما را بپذير، همانا تو توبه

را! در ميان آنها پيامبري مبعوث فرما پروردگا ﴾128﴿

آنان تالوت کند و کتاب و که آيات تو را براي 

حکمت را به آنها بياموزد و آنان را پاکيزه نمايد، 

و چه کسي از  ﴾129﴿ گمان تو عزيز و حکيمي.بي

تابد، مگر آن کس که آيين ابراهيم روي بر مي

خويشتن را خوار دانسته و نشناسد؟! و به راستي او را 

در دنيا برگزيديم و او در آخرت از شايستگان است. 

آنگاه که پروردگارش به او فرمود: فرمانبر  ﴾131﴿

و  ﴾131﴿باشد، گفت: فرمانبرِ پروردگار جهانيانم. 

ابراهيم و يعقوب فرزندانشان را بدان سفارش کردند 

که اي فرزندان! خداوند دين را برايتان برگزيده است 

 ﴾132﴿پس شما نبايد بميريد مگر در حال مسلماني. 

 که مرگ يعقوب فرا رسيد آيا شما حاضر بوديد وقتي

آنگاه که به فرزندانش گفت: پس از من چه چيزي را 

پرستيد؟، گفتند: معبودت را، و معبود پدرانت مي

پرستيم که معبودي ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را مي

آن  ﴾133﴿ يگانه است و ما فرمانبردار او هستيم.

جماعت را روزگار به سرآمد، براي آنان است آنچه 

ايد، و شما از اند و براي شما است آنچه کردههکرد

 ﴾134﴿شويد. ميناند باز خواست کردهآنچه آنان مي
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ُْۗ قُلح بَلح محلهَة  َتُدوا وح نََصََٰرىَٰ َتهح
َ
ْ ُهوًدا أ ْ ُكونُوا َوقَالُوا

حكحنَي َم َحنحيف  إحبحَرَٰهح  ُمّشح
ح ۖۡ َوَما ََكَن محَن ٱل قُولُٓواْ  ١٣٥ا

ح  حٱَّلله نزحَل إحََلَٰٓ إحبحَرَٰهح َءاَمنها ب
ُ
ٓ أ نزحَل إحََلحَنا َوَما

ُ
ٓ أ َم  َوَما

َحََٰق وَ  َمَٰعحيَل ِإَوسح َ ِإَوسح وَتح
ُ
ٓ أ َباطح َوَما سح

َ ُقوَب َوٱۡلح َيعح
حُق  حهحمح ََل ُنَفر  ب  َ ٱنلهبحيُّوَن محن ره وَتح

ُ
ُموََسَٰ وَعحيََسَٰ َوَمآ أ

َحد  
َ
َ أ لحمُ  َبنيح حنحُهمح َوََنحُن ََلُۥ ُمسح فَإحنح َءاَمُنواْ  ١٣٦وَن م 

َما  حنه  فَإ
ْ ا ْۖۡ ِإَّون تََولهوح َتَدوا حهۦح َفَقدح ٱهح ٓ َءاَمنُتم ب حمحثحلح َما ب

َقاق ِۖ  محيُع ٱلحَعلحيمُ  ُهمح ِفح شح ْۚ وَُهَو ٱلسه ُ فحيَكُهُم ٱَّلله  فََسَيكح
١٣٧  ۡۖ بحَغة  ح صح َسُن محَن ٱَّلله حح

َ
ح َوَمنح أ بحَغَة ٱَّلله َوََنحُن  صح

 َٰ ح وَُهَو َربَُّنا  ١٣٨بحُدوَن ََلُۥ َع وَنَنا ِفح ٱَّلله ُِتَآجُّ
َ
قُلح أ

َمَٰلُُكمح َوََنحُن ََلُۥ  عح
َ
َمَٰلَُنا َوَلُكمح أ عح

َ
ٓ أ َوَربُُّكمح َونَلَا
مح َتُقولُوَن إحنه إحبحَرَٰهح  ١٣٩ُُمحلحُصوَن 

َ
َمَٰعحيَل أ َم ِإَوسح

ْ ُهودً  َباَط ََكنُوا سح
َ ُقوَب َوٱۡلح َحََٰق َوَيعح ُۗ ِإَوسح وح نََصََٰرىَٰ

َ
ا أ

ن َكَتَم َشَهََٰدًة  لَُم محمه ظح
َ
ُۗ َوَمنح أ ُ مح ٱَّلله

َ
لَُم أ عح

َ
نُتمح أ

َ
قُلح َءأ

َملُوَن  ا َتعح حَغَٰفحٍل َعمه ُ ب حُۗ َوَما ٱَّلله  ١٤٠عحنَدهُۥ محَن ٱَّلله
ة   مه
ُ
حلحَك أ ا  ت ۖۡ لََها َما َكَسَبتح َولَُكم مه قَدح َخلَتح

ۖۡ َوََل تُسح  َملُوَن  لُونَ َكَسبحُتمح ا ََكنُواْ َيعح   ٤١َعمه
 
 
 
 
 
 
 
 

و )اهل کتاب( گفتند: يهودي يا نصراني باشيد تا 

هدايت يابيد، بگو: بلکه آيين ابراهيم )را انتخاب 

کنم( که موحد و يکتاپرست بود و از مشرکان نبود. مي

بگوييد: ايمان آورديم به خدا و به آنچه براي  ﴾135﴿

اي ابراهيم و اسماعيل و ما فرستاده شده و آنچه بر

عقوب و نوادگان يعقوب نازل گشته، و آنچه اسحاق و ي

به موسي و عيسي داده شده، و به آنچه پيامبران از 

اند، و ميان هيچ يک جانب پروردگارشان دريافت کرده

 گذاريم و ما فرمانبردار او هستيم.از آنان فرق نمي

ايد آوردهپس اگر به آنچه شما بدان ايمان  ﴾136﴿

اند و اگر روي گمان هدايت شدهايمان آوردند بي

برتافتند پس همانا آنان در ستيزند و خدا تو را بسنده 

رنگ خدايي، و   ﴾137﴿ است و او شنوا و دانا است.

چه کسي از خدا زيباتر بيارايد؟ و ما پرستندگان او 

آيا دربارة خدا با ما به مجادله بگو:  ﴾138﴿هستيم. 

ال آنکه او پروردگار ما و پروردگار شما پردازيد حمي

بوده و کردار ما از آن ما است و کردار شما از آن شما 

آيا  ﴾139﴿ ورزيم؟!.است؟ و ما براي او اخالص مي

گوييد که ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و مي

اند؟ سباط )نوادگان يعقوب( يهودي و يا نصارا بوده

، و کيست ستمگرتر از کسي بگو: شما داناتريد يا خدا؟

کتمان  که شهادتي را که از جانب خدا نزد او است

 ﴾141﴿ کنيد غافل نيست.کند؟، و خداوند از آنچه مي

قومي بودند که روزگار را سپري کردند و براي آنان 

اند، و براي شما است آنان است آنچه که انجام داده

اند باز کردهايد و دربارة آنچه آنها ميآنچه که کرده

  ﴾141﴿شويد. خواست نمي
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َفَهآُء محَن ٱنلهاسح َما َوله  َٰ ۞َسَيُقوُل ٱلسُّ تحهحُم ى
ُهمح َعن قحبحلَ

دحي  رحُبْۚ َيهح َمغح
ح حُق َوٱل َمّشح

ح ح ٱل ه ح ْۚ قُل َّلل  ْ َعلَيحَها ِتح ََكنُوا
ٱله

َرَٰط   َتقحيم   َمن يََشآُء إحََلَٰ صح سح حَك  ١٤٢ مُّ َوَكَذَٰل
مه 
ُ
ْ وََسط   ة  َجَعلحَنَُٰكمح أ َُكونُوا ح ُشَهَدآَء لََعَ ٱنلهاسح ا تل 

يحُكمح َشهحيد  
َوَما َجَعلحَنا  اُۗ َوَيُكوَن ٱلرهُسوُل َعلَ

لََم َمن يَتهبحُع ٱلرهُسوَل  َعح  نلح
ِتح ُكنَت َعلَيحَهآ إحَله

ٱلحقحبحلََة ٱله
َٰ َعقحَبيحهحِۚ ِإَون ََكنَتح لََكبحَيةً إحَله 

ن يَنَقلحُب لََعَ  لََعَ محمه
حينَ  ْۚ إحنه  ٱَّله يَع إحيَمََٰنُكمح ُضح ُ َلح ُۗ َوَما ََكَن ٱَّلله ُ َهَدى ٱَّلله

حٱنلهاسح لََرُءوف   َ ب يم   ٱَّلله قَدح نََرىَٰ َتَقلَُّب  ١٤٣رهحح
مَ  هحَك ِفح ٱلسه َنهَك قحبحلَة  وَجح ح َٰ  آءحِۖ فَلَُنَوَل  ح تَرحَضى ْۚ فََول  َها

دح ٱۡلحَ  جح َمسح
ح َر ٱل َهَك َشطح ِۚ وََحيحُث َما ُكنُتمح وَجح َرامح

ْ ٱلحكحَتََٰب  وتُوا
ُ
حيَن أ ۗۥُ ِإَونه ٱَّله َرهُ ْ وُُجوَهُكمح َشطح فََولُّوا

ا  حَغَٰفحٍل َعمه ُ ب ُۗ َوَما ٱَّلله حهحمح ب  َقُّ محن ره
نهُه ٱۡلح

َ
لَُموَن أ ََلَعح
َملُوَن  ح  ١٤٤َيعح

حُكل  كحَتََٰب ب
وتُواْ ٱلح

ُ
حيَن أ َتيحَت ٱَّله

َ
حنح أ َولَئ

حع   َءايَة   حَتاب نَت ب
َ
ٓ أ ْ قحبحلََتَكْۚ َوَما ا تَبحُعوا ْۚ  مه َوَما قحبحلََتُهمح

حع   حَتاب ُضُهم ب ِۚ  َبعح َوآَءُهم  قحبحلََة َبعحض  هح
َ
َت أ َبعح حنح ٱته َولَئ

حنُۢ  دح َما َجآَءَك محَن ٱلحعحلحمح إحنهَك إحذ  م  َٰلحمحنَي َبعح همحَن ٱلظه ا ل
١٤٥  
 
 
 
 
 
 
 

اشان چه چيز ايشان را از قبلهگويند: خرد ميمردمان بي

و مغرب براي که بر آن بودند برگرداند؟، بگو: مشرق 

خدا است، هرکسي را که بخواهد به راه راست هدايت 

و اينگونه شما را امتي ميانه و معتدل  ﴾142﴿ نمايد.مي

انيديم تا گواهان ِ بر مردم باشيد و پيامبر )نيز( بر گرد

را که بر آن بودي قبله قرار  ايشما گواه باشد. و ما قبله

نداديم مگر براي اينکه بدانيم چه کسي از پيامبر پيروي 

گردد، وگرچه آن کند و چه کسي به عقب بر ميمي

بسي دشوار است مگر بر کساني که خداوند آنان را 

گرداند، هدايت نموده، و خداوند ايمانتان را ضايع نمي

 بان است.همانا خداوند نسبت به مردم رئوف و مهر

بينيم، سوي آسمان ميگرداندن تو را بهما روي ﴾143﴿

سازيم که از آن اي متوجه ميسوي قبلهپس تو را به

سوي مسجدالحرام روي خوشنود خواهي شد، پس به

بگردان و هرکجا که بوديد روي خود را بدان سو 

اند، بگردانيد و همانا کساني که کتاب را داده شده

ق و از جانب پروردگارشان است و دانند که آن حمي

واگر   ﴾144﴿ خبر نيست.کنند بيخداوند از آنچه مي

که کتاب به ايشان داده شده است هر دليل براي کساني

کنند، و نه تو از و برهاني بياوري از قبلة تو پيروي نمي

قبلة آنها پيروي خواهي کرد و نه برخي از قبلة برخي 

از آگاهي و علمي که تو نمايند، و اگر پس پيروي مي

هايشان پيروي کني را حاصل آمده است از خواسته

 ﴾145﴿ همانا آن وقت از ستمکاران خواهي بود.
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رحفُوَن   رحُفونَُهۥ َكَما َيعح كحَتََٰب َيعح
حيَن َءاَتيحَنَُٰهُم ٱلح ٱَّله
ۖۡ ِإَونه فَرحيق   َنآَءُهمح بح

َ
حنحُهمح أ َقه وَُهمح  ا م  ُتُموَن ٱۡلح ََلَكح
لَُموَن يَ  حَك فَََل تَُكوَننه محَن  ١٤٦عح ب  َقُّ محن ره

ٱۡلح
ََتحيَن  ُممح

ح    ١٤٧ٱل
َهٌة  َولحُك  تَبحُقواْ وحجح ۖۡ فَٱسح َها ح

ُهَو ُمَوَل 
ْۚ إحنه  ُ ََجحيًعا حُكُم ٱَّلله تح ب

ح
َن َما تَُكونُواْ يَأ يح

َ
ِۚ أ َيحَرَٰتح ٱۡلح

ء   ح َۡ ح 
َٰ ُك  َ لََعَ ير   ٱَّلله َت  َومحنح َحيحُث  ١٤٨قَدح َخرَجح

ِۖ ِإَونهُهۥ لَلحَحقُّ محن  ََرامح
دح ٱۡلح جح َمسح

ح َر ٱل َهَك َشطح ح وَجح فََول 
َملُوَن  ا َتعح حَغَٰفحٍل َعمه ُ ب حَكُۗ َوَما ٱَّلله ب  َومحنح َحيحُث  ١٤٩ره

ِۚ وََحيحُث  ََرامح
دح ٱۡلح جح َمسح

ح َر ٱل َهَك َشطح ح وَجح َت فََول  َخرَجح
ْ وُُجوَهُكمح  ََله يَُكوَن َما ُكنُتمح فََولُّوا َرهُۥ ِلح َشطح

ْ محنحُهمح فَََل  حيَن َظلَُموا ٌة إحَله ٱَّله حلنهاسح َعلَيحُكمح ُحجه ل
َمِتح َعلَيحُكمح  حعح حمه ن ت

ُ
َشوح يح َوۡلح ََّتحَشوحُهمح َوٱخح

َتُدوَن  رحَسلحَنا فحيُكمح رَُسوَل   ١٥٠َولََعلهُكمح َتهح
َ
ٓ أ  َكَما

 ْ حنُكمح َيتحلُوا حيُكمح َعلَيحُكمح َءام  تََٰيَٰتحَنا َوُيَزك 
ا لَمح  حُمُكم مه َمَة َوُيَعل  حكح حُمُكُم ٱلحكحَتََٰب َوٱۡلح َوُيَعل 

لَُموَن  ُكُرواْ  ١٥١تَُكونُواْ َتعح ذحُكرحُكمح َوٱشح
َ
ٓ أ ُكُرو يح

فَٱذح
ُفُرونح  َتعحيُنواْ  ١٥٢َلح َوََل تَكح حيَن َءاَمُنواْ ٱسح َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

حِۚ  ة لَوَٰ ح َوٱلصه َبح حٱلصه حيَن  ب ََٰبح َ َمَع ٱلصه  ١٥٣إحنه ٱَّلله
 
 
 
 
 
 

ايم، او )محمد( را که کتاب را به ايشان دادهآن کساني 

شناسند، و شناسند همانگونه که فرزندانشان را ميمي

کنند در حالي همانا گروهي از آنان حق را پنهان مي

حق )تنها( از سوي پروردگارت  ﴾146﴿ دانند.که مي

و براي   ﴾147﴿شک کنندگان مباش. باشد پس از مي

کند، پس براي ن روي ميهريک جهتي است که بدا

ها بشتابيد. هرکجا که باشيد خداوند همة انجام خوبي

 آورد، همانا خداوند بر هر چيزي توانا است.شما را مي

سوي به و از هرجا که بيرون شدي رو ﴾148﴿

مسجدالحرام کن و همانا آن حق است و از جانب 

خبر کنيد بيوردگار تو است و خدا از آنچه ميپر

سوي و از هرجا که بيرون آمدي رو به ﴾149﴿ نيست.

سوي آن کنيد مسجدالحرام کن و هرجا که بوديد رو به

تا مردم بر شما حجتي نداشته باشند. مگر ستمگران که 

از آنان نترسيد و از من بترسيد تا نعمتم را بر شما کامل 

همانگونه که  ﴾151﴿ يت شويد.گردانم، و تا هدا

تان فرستاديم تا آيات ما را بر پيامبري از خودتان به ميان

شما بخواند و شما را پاکيزه گرداند. و به شما کتاب و 

دانستيد آن را به شما آموزد و آنچه که نميحکمت مي

پس مرا ياد کنيد تا من نيز شما را ياد  ﴾151﴿ آموزد.مي

 ﴾152﴿ وريد و ناسپاسي نکنيد.شکر مرا به جا آ کنم و

ايد! از شکيبايي و نماز ياري که ايمان آوردهاي کساني

 ﴾153﴿ بجوييد که خداوند با صبر کنندگان است.
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ْۚ بَلح  َُٰتُۢ َو مح
َ
ح أ َتُل ِفح َسبحيلح ٱَّلله حَمن ُيقح  ل

ْ َوََل َتُقولُوا
َيآء   حح

َ
ن أ ُعُروَن  َوَلَٰكح ء  َونَلَبحلَُونهكُ  ١٥٤َله تَشح حََشح  م ب

ُوعح  َوحفح َوٱۡلح حَن ٱۡلح ص  م  نُفسح  َوَنقح
َ َٰلح َوٱۡلح َو مح

َ حَن ٱۡلح م 
حيَن  ََٰبح ح لصه ح َصََٰبتحُهم  ١٥٥َوٱثلهَمَرَٰتح  َوبَّش 

َ
ٓ أ حيَن إحَذا ٱَّله

يَبة   صح ْ إحنها  مُّ ُعونَ قَالُٓوا ٓ إحََلحهح َرَٰجح ا ح ِإَونه ه ْوَلَٰٓئحَك  ١٥٦ َّللح
ُ
أ

يحهحمح َصلََوَٰت  
ْوَلَٰٓ  َعلَ

ُ
ۖۡ َوأ َة  حهحمح َورَۡحح ب  حن ره ُهُم  ئحَك م 

َتُدوَن  حُمهح حۖۡ  ١٥٧ٱل حرح ٱَّلله َوَة محن َشَعآئ َمرح
ح َفا َوٱل  ۞إحنه ٱلصه

ن 
َ
َتَمَر فَََل ُجَناَح َعلَيحهح أ وح ٱعح

َ
َيحَت أ َفَمنح َحجه ٱبلح

َع َخيح   ْۚ َوَمن َتَطوه حهحَما وهَف ب َ َشاكحٌر عَ ا فَإحنه ٱَيطه لحيٌم َّلله
حَنَٰتح  ١٥٨ َي 

َا محَن ٱبلح نَزنلح
َ
ٓ أ ُتُموَن َما حيَن يَكح إحنه ٱَّله

كحَتَٰبح 
حلنهاسح ِفح ٱلح َُٰه ل دح َما َبيهنه حُهَدىَٰ محنُۢ َبعح َوٱل

َٰعحُنونَ  ُ َوَيلحَعُنُهُم ٱلله ْوَلَٰٓئحَك يَلحَعُنُهُم ٱَّلله
ُ
حيَن  ١٥٩ أ إحَله ٱَّله

 ْ ْ َوَبيهُنوا لَُحوا صح
َ
ْ َوأ نَا  تَابُوا

َ
يحهحمح َوأ

تُوُب َعلَ
َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
فَأ

يُم  اُب ٱلرهحح ْ وَُهمح  ١٦٠ٱتلهوه ْ َوَماتُوا حيَن َكَفُروا إحنه ٱَّله
َمَلَٰٓئحَكةح َوٱنلهاسح 

ح ح َوٱل َنُة ٱَّلله يحهحمح لَعح
ْوَلَٰٓئحَك َعلَ

ُ
اٌر أ ُكفه
َعحنيَ  َجح

َ
ُف َعنحُهُم ٱلحعَ  ١٦١ أ حيَن فحيَها ََل َُيَفه َذاُب َخَِٰلح

ٓ  ِإَوَلَُٰهُكمح إحَلَٰه   ١٦٢َوََل ُهمح يُنَظُروَن  ۖۡ َله د   إحَلََٰه إحَله َوَٰحح
يُم  َمَُٰن ٱلرهحح    ١٦٣ُهَو ٱلرهحح

 
 
 
 
 
 
 

شوند مرده و کساني را که در راه خدا کشته مي  

 ﴾154﴿دانيد. اند ولي شما نمينخوانيد. بلکه آنان زنده

ل ترس و گرسنگي و و البته شما را با چيزهايي از قبي

آزماييم و مژده ها مييوهزيان مالي و جاني و کمبود م

آن کساني که چون مصيبتي به  ﴾155﴿ بده صابران را.

سوي او باز به آنها برسد گويند: ما از آن خدا هستيم و

آنان درود و رحمت خدا شامل  ﴾156﴿ گرديم.مي

 ﴾157﴿اند هدايت شوندگان. حالشان است و ايشان

هاي خدا هستند، پس گمان صفا و مروه از نشانهبي

هرکس که حج يا عمره بگذارد بر او گناهي نخواهد 

بود که آن دو را طواف کند، و هرکس که طاعتي را به 

دلخواه و مخلصانه انجام دهد پس همانا خداوند 

گمان کساني که بي ﴾158﴿ گاه است.گذار و آسپاس

پنهان  ايمو فرستادهداليل روشن، و هدايتي را که ما فر

را در کتاب براي مردم بيان کنند، بعد از آن که آنمي

ايم، خداوند و نفرين کنندگان ايشان را نفرين نموده

مگر کساني که توبه کنند و به اصالح  ﴾159﴿ کنند.مي

قيقت را( بيان کنند، پس توبة )خويشتن( بپردازند و )ح

 ر و مهربان هستم.پذيپذيرم و من بسيار توبهايشان را مي

حال  گمان کساني که کفر ورزيدند و دربي ﴾161﴿

کفر مردند، لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم برايشان 

مانند، نه در آن نفرين جاودانه باقي مي ﴾161﴿ باد.

گردد و نه به آنان مهلتي داده عذابِ آنها سبک مي

و معبود شما معبودي يگانه است،  ﴾162﴿شود. مي

به حقي جز او وجود ندارد، بخشنده و مهربان  معبود

 ﴾163﴿است. 

 

 



 سوره بقره                          25                                                      قرآن كريم ترمجه معانى   
 

 

حلح  
تحَلَٰفح ٱَله ۡرضح َوٱخح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح قح ٱلسه
إحنه ِفح َخلح

حَما يَنَفُع  رح ب َحح
ِتح ََتحرحي ِفح ٱبلح

َوٱنلهَهارح َوٱلحُفلحكح ٱله
آء   َمآءح محن مه ُ محَن ٱلسه نَزَل ٱَّلله

َ
حح  ٱنلهاَس َوَمآ أ

َ
حهح فَأ َيا ب

ح َدٓابهة  
حَها َوَبثه فحيَها محن ُك  ت َد َموح ۡرَض َبعح

َ  ٱۡلح
 َ رح َبنيح ُمَسخه

ح َحابح ٱل حتََٰيَٰحح َوٱلسه حيفح ٱلر  َمآءح َوتَِصح ٱلسه
ۡرضح ٓأَلتََٰيَٰت  

َ م   َوٱۡلح حَقوح قحلُوَن  ل  َمن َومحَن ٱنلهاسح  ١٦٤َيعح
نَداد  
َ
ح أ ُذ محن ُدونح ٱَّلله ح ٱا ُُيحبُّونَ َيتهخح حۖۡ ُهمح َكُحب  َّلله
َشدُّ ُحب   

َ
ْ أ حيَن َءاَمُنٓوا حيَن َظلَُمٓواْ ا َوٱَّله حُۗ َولَوح يََرى ٱَّله ه ح َّلل 

ح ََجحيع   ه نه ٱلحُقوهةَ َّللح
َ
َن ٱلحَعَذاَب أ نه ٱإحذح يََروح

َ
َ ا َوأ َّلله

َعَذابح 
يُد ٱلح حيَن  ١٦٥َشدح ْ محَن ٱَّله حيَن ٱتُّبحُعوا

 ٱَّله
َ
أ إحذح َتََبه

َباُب ٱ سح
َ حهحُم ٱۡلح َعتح ب َعَذاَب َوَتَقطه

ْ ٱلح ُوا
َ
ْ َوَرأ َبُعوا  ١٦٦ته

ة   نه نَلَا َكره
َ
ْ لَوح أ َبُعوا حيَن ٱته  محنحُهمح َكَما  َوقَاَل ٱَّله

َ
أ َفَنتَََبه

حَك يُرحيهحُم ٱ ُۗ َكَذَٰل  محنها
ْ َمَٰلَُهمح َحَسَرٍَٰت َتََبهُءوا عح

َ
ُ أ َّلله

حَخَٰرح  ۖۡ َوَما ُهم ب يحهحمح
نَي محَن ٱنلهارح َعلَ َها  ١٦٧جح يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ۡرضح َحَلََٰل  
َ ا ِفح ٱۡلح ْ محمه حب  ٱنلهاُس ُُكُوا ا َوََل تَتهبحُعواْ  َطي 

ِۚ إحنهُهۥ َلُكمح َعُدو    يحَطَٰنح
بحنٌي  ُخُطَوَٰتح ٱلشه إحنهَما  ١٦٨مُّ
ُمرُُكم 

ح
ح مَ يَأ ن َتُقولُواْ لََعَ ٱَّلله

َ
َشآءح َوأ وٓءح َوٱلحَفحح حٱلسُّ ا ب

لَُموَن    ١٦٩ََل َتعح
 
 
 
 
 
 
 

همانا در آفرينش آسمانها و زمين و در پي يکديگر 

آمدن شب و روز و کشتيهايي که در دريا براي 

اند، و آبي که خداوند از وري مردم در حرکتبهره

فرستد و با آن زمين را پس از مرگش آسمان فرو مي

، اي را پخش نمودهزند گردانده، و در زمين هر جنبده

ر بين آسمان و زمين و در گردش بادها و ابر مسخّ

و   ﴾164﴿ انديشند.هايي است براي قومي که مينشانه

اي از مردم هستند که همتاياني براي خدا دسته

دارند، و آنانکه گيرند و آنها را مانند خدا دوست ميمي

تر دوست دارند. ايمان دارند خداوند را بيشتر و سخت

ب را ببينند، دريابند اند عذاستم کردهو اگر کساني که 

که همه قدرت از آن خداست و خداوند سخت کيفر 

اند از کساني که پيروي شدهکسانيآنگاه  ﴾165﴿ است.

ند و عذاب را مشاهده اند بيزاري جويکه پيروي کرده

که و کساني ﴾166﴿ کنند و پيوند ميانشان گسسته شود.

راي ما بازگشتي بود از گويند: اگر باند، ميپيروي کرده

گونه که از ما بيزازي جستيم، همانآنها بيزاي مي

اي جستند اين چنين خداوند کردارهايشان را به گونه

دهد و آنان بيرون روندگانِ حسرت زا به ايشان نشان مي

اي مردم! از آنچه در زمين  ﴾167﴿ از آتش نيستند.

 حالل و پاکيزه است بخوريد و از گامهاي شيطان

 ﴾168﴿پيروي نکنيد همانا او دشمن آشکار شماست. 

دهد و همانا شيطان شما را به بدي و زشتي فرمان مي

 ﴾169﴿دانيد به خدا نسبت دهيد. اينکه آنچه را که نمي
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 بَلح نَتهبحُع َمآ 
ْ ُ قَالُوا نَزَل ٱَّلله

َ
ٓ أ ْ َما ِإَوَذا قحيَل لَُهُم ٱتهبحُعوا

لحَفيحَنا َعلَيحهح ءَ 
َ
قحلُوَن أ َولَوح ََكَن َءابَآؤُُهمح ََل َيعح

َ
ْٓۚ أ ابَآَءنَا

َتُدوَن ا َوََل َشيح   َكَمَثلح  ١٧٠َيهح
ْ حيَن َكَفُروا َوَمَثُل ٱَّله

َمُع إحَله ُدََعٓء   حَما ََل يَسح حي َينحعحُق ب
ْۚ  ٱَّله حَدآء  ٌم  َون ُۢ بُكح ُصمُّ

قحلُوَن  ح   ١٧١ُعمح  َفُهمح ََل َيعح َها ٱَّله يُّ
َ
أ يَن َءاَمُنواْ ُُكُواْ َيَٰٓ

ح إحن ُكنُتمح  ه ْ َّللح ُكُروا حَبَٰتح َما َرزَقحَنَُٰكمح َوٱشح محن َطي 
ُبُدوَن  َم  ١٧٢إحيهاهُ َتعح حَميحَتَة َوٱله َم َعلَيحُكُم ٱل إحنهَما َحره

ُطره  حۖۡ َفَمنح ٱضح ح ٱَّلله حهۦح لحَغيح  ب
هحله
ُ
ٓ أ حَنحيرح َوَما

َوَۡلحَم ٱۡلح
َ بَاغ   َ َغُفور  فَََلٓ إحثحَم َعلَيحهحِۚ إحنه ٱ َوََل ََعد   َغيح  َّلله
يٌم  ُ محَن  ١٧٣رهحح نَزَل ٱَّلله

َ
ٓ أ ُتُموَن َما حيَن يَكح إحنه ٱَّله

حهۦح َثَمن   وَن ب ََتُ كحَتَٰبح َويَشح
ْوَلَٰٓئحَك َما ٱلح

ُ
ا قَلحيًَل أ

ُكلُوَن 
ح
ُ يَأ حُمُهُم ٱَّلله  ِفح ُبُطونحهحمح إحَله ٱنلهاَر َوََل يَُكل 

ٌم  َلح
َ
حيهحمح َولَُهمح َعَذاٌب أ

 ١٧٤يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح َوََل يَُزك 
 ْ ُوا ََتَ حيَن ٱشح ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله

ُ
حُهَدىَٰ َوٱلحَعَذاَب  أ حٱل َلَٰلََة ب ٱلضه

 ٱنلهارح 
ََبَُهمح لََعَ صح

َ
ٓ أ حِۚ َفَما فحَرة حَمغح حٱل َ  ١٧٥ب نه ٱَّلله

َ
حأ حَك ب َٰل َذ

ح   َق 
حٱۡلح كحَتََٰب ب

َل ٱلح كحَتَٰبح  نَزه
َتلَُفواْ ِفح ٱلح حيَن ٱخح ِإَونه ٱَّله

َقاقِۢ بَعحيد   َفح شح
  ١٧٦ لَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

که به آنان گفته شود: از آنچه خداوند فرو و هنگامي

فرستاده است پيروي کنيد، گويند: بلکه از آنچه 

کنيم، آيا چنان ايم پيروي ميپدرانمان را بر آن يافته

کرده و به راه صواب چه پدرانشان چيزي را درک ن

 ﴾171﴿ نرفته باشند، )باز هم شايسته پيروي هستند؟!(.

اند مانند کسي است که کفر ورزيدهکه و مثال کساني

زند که جز سر و صدا چيزي را گوسفنداني را صدا مي

 ﴾171﴿ انديشند.شنوند، اللند، کورند و آنها نمينمي

ي که به شما هايايد! از پاکيزهکه ايمان آوردهاي کساني

يد و شکر خدا را به جا آوريد اگر ايم بخورروزي داده

گمان خداوند بي ﴾172﴿ پرستيد.شما فقط او را مي

مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که )هنگام 

سربريدن( نام غير خدا بر آن برده شده باشد بر شما 

حرام کرده است، و هرکس که مجبور به خوردن آن 

مند و تجاوزکار باشد، پس گناهي قهآنکه عالبي شود

 بر او نيست. همانا خداوند بخشنده و مهربان است.

که آنچه را خدا از کتاب نازل همانا کساني ﴾173﴿

د و آن را به بهاي اندکي دارنکرده، پنهان مي

فروشند، در شکمهايشان جز آتش چيزي را فرو مي

برند و خداوند در روز قيامت با آنها سخن نمي

گرداند و براي آنها گويد و آنها را پاکيزه نميمين

ايشان همان کساني  ﴾174﴿ عذابي دردناک است.

هستند که گمراهي را به هدايت و عذاب را به )ازاي( 

آمرزش خريدند، پس چقدر در برابر آتش بردبارند!. 

اين بدان سبب است که خداوند کتاب را به  ﴾175﴿

ر کتاب اختالف حق نازل کرده است و کساني که د

  ﴾176﴿کردند در ستيزي بسيار دور قرار دارند. 
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حقح  َمّشح
ح ْ وُُجوَهُكمح قحَبَل ٱل ن تَُولُّوا

َ
ه أ ۞لهيحَس ٱلحَبح

رح  َوحمح ٱٓأۡلخح
ح َوٱَلح حٱَّلله ه َمنح َءاَمَن ب َبح

نه ٱلح رحبح َوَلَٰكح َمغح
ح َوٱل

ح  كحَتَٰبح َوٱنلهبحي 
َمَلَٰٓئحَكةح َوٱلح

ح حمَ َن َوَءاَوٱل َٰ اَِت ٱل َل لََعَ
حَمَسَٰكحنَي َوٱبحَن  ََتََٰمَٰ َوٱل ََبَٰ َوٱَلح حهۦح َذوحي ٱلحُقرح ُحب 
ةَ َوَءاَِت  لَوَٰ قَاَم ٱلصه

َ
حقَابح َوأ حلحنَي َوِفح ٱلر  آئ بحيلح َوٱلسه ٱلسه

حيَن ِفح  ََٰبح ۖۡ َوٱلصه
ْ ََٰهُدوا هحمح إحَذا َع دح حَعهح ُموفُوَن ب

ح ةَ َوٱل َكوَٰ ٱلزه
َسآءح َوٱ

ح
َأ حيَن ٱبلح ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله

ُ
سح  أ

ح
َأ نَي ٱبلح آءح وَحح ه لۡضه

حُمتهُقوَن  ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱل
ُ
ْۖۡ َوأ حيَن  ١٧٧َصَدقُوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ُرُّ  ْ ُكتحَب َعلَيحُكُم ٱلحقحَصاُص ِفح ٱلحَقتحَلِۖ ٱۡلح َءاَمُنوا
ِۚ َفمَ  نََثَٰ

ُ حٱۡلح نََثَٰ ب
ُ حٱلحَعبحدح َوٱۡلح َعبحُد ب

ح َوٱلح ُر 
حٱۡلح َ ََلُۥ ب نح ُعَفح

ء   ح َۡ يهح  خح
َ
َدآٌء إحََلحهح فَ  محنح أ

َ
ُروفح َوأ حَمعح حٱل ُۢ ب حَباُع ٱت 

َسَٰن    ُۗ َفَمنح  بحإححح
َة  حُكمح َورَۡحح ب  حن ره حَك ََّتحفحيف  م  َٰل َذ

َتَدىَٰ  م  ٱعح َلح
َ
حَك فَلَُهۥ َعَذاٌب أ َٰل َد َذ َولَُكمح ِفح  ١٧٨ َبعح

ْولح 
ُ
أ ة  َيَٰٓ لح ٱلحقحَصاصح َحَيوَٰ

َ  ١٧٩َبَٰبح لََعلهُكمح َتتهُقوَن ٱۡلح
حَموحُت إحن تََرَك  َحَدُكُم ٱل

َ
ُكتحَب َعلَيحُكمح إحَذا َحَۡضَ أ

ا  ِۖ َحقًّ ُروفح حَمعح حٱل حنَي ب َرب
قح
َ يحنح َوٱۡلح َ َٰلح َو

حلح يهُة ل حوَصح ًا ٱل َخيح
حُمتهقحنَي  َمآ  ١٨٠لََعَ ٱل حنه َد َما َسمحَعُهۥ فَإ ََلُۥ َبعح َفَمنُۢ بَده

َ َسمحيٌع َعلحيم  إحثحُمهُ  ۥْٓۚ إحنه ٱَّلله لُونَُه ح حيَن ُيَبد    ١٨١ ۥ لََعَ ٱَّله
 
 
 
 
 
 
 

سوي مشرق و مغرب به نيکي آن نيست که روي خود را

بگردانيد، بلکه نيکوکار کسي است که به خدا و روز 

آخرت و مالئکه و کتابها و پيامبران ايمان داشته باشد، 

ش به و مال )خود را( علي رغم دوست داشتن

خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و ماندگان در راه و 

نيازمندان و براي آزادي بردگان ببخشد، و نماز را برپا 

دارد، و زکات را بپردازد، و وفا کنندگان به پيمانشان 

آنگاه که پيمان بستند، و صبر کنندگان در هنگام فقر و 

بيماري و هنگام جنگ، ايشان راستگويانند و ايشان 

که ايمان اي کساني ﴾177﴿ رهيزگاران هستند.پ

ايد! در مورد کشته شدگان قصاص بر شما مقرر آورده

، آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و شده است

زن در برابر زن، پس هرکسي که از جانب برادرش 

براي او چيزي بخشوده شد، به خوبي پيروي کند و به 

. اين تخفيف و رحمتي از نيکي ديه را به او بپردازد

جانب پروردگارتان براي شماست، پس هرکس بعد از 

 ﴾178﴿ اين تجاوز کرد براي او عذابي دردناک است.

و برايتان در قصاص زندگاني است اي خردمندان تا 

بر شما فرض شده است که  ﴾179﴿پرهيزگار باشيد. 

هرگاه مرگِ يکي از شما فرا رسيد اگر مالي باقي 

اي پدر و مادر و خويشاوندان به نيکي وصيت گذارد، بر

و  ﴾181﴿کند، و اين حقي بر پرهيزگاران است. 

هرکس آن را پس از اينکه شنيد تغيير داد، پس همانا 

کنند. گناهش بر کساني است که آن را دگرگون مي

  ﴾181﴿گمان خداوند شنوا و داناست. بي

 

 

 



 سوره بقره                          28                                                      قرآن كريم ترمجه معانى   
 

 

وص   وح إحثحم   َفَمنح َخاَف محن مُّ
َ
لََح بَيحَنُهمح َجَنًفا أ صح

َ
ا فَأ

َ َغُفور  فَََلٓ إحثحَم  يم   َعلَيحهحِۚ إحنه ٱَّلله حيَن  ١٨٢رهحح َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

حيَن َءاَمُنواْ ُكتحَب  َياُم َكَما ُكتحَب لََعَ ٱَّله ح َعلَيحُكُم ٱلص 
يهام   ١٨٣محن َقبحلحُكمح لََعلهُكمح َتتهُقوَن 

َ
ِۚ أ ُدوَدَٰت  عح  ا مه

َٰ َسَفر  مح َفَمن ََكَن 
وح لََعَ

َ
رحيًضا أ حنح  نُكم مه ة  م  فَعحده

ْۚ َولََعَ  َخَر
ُ
يهاٍم أ
َ
يَة  أ يُقونَُهۥ فحدح حيَن يُطح ِۖ  ٱَّله كحني   َطَعاُم محسح

َع َخيح   ُ  َفُهَو َخيح  ا َفَمن َتَطوه ْ َخيح  َله ن تَُصوُموا
َ
 ۚۥْ َوأ

لَُموَن  ح  ١٨٤لهُكمح إحن ُكنُتمح َتعح ُر َرَمَضاَن ٱَّله ٓي َشهح
نزحَل فحيهح ٱلحُقرحَءاُن ُهد  

ُ
حلنهاسح ى أ حَنَٰت  ل  حُهَدىَٰ  َوَبي  حَن ٱل م 

ِۚ َفَمن َشهحَد محنُكُم  َقانح ُفرح
ُهۖۡ َوَمن َوٱلح َر فَلحَيُصمح هح ٱلشه

َٰ َسَفر  
وح لََعَ
َ
ة   ََكَن َمرحيًضا أ ُۗ يُرحيُد فَعحده َخَر

ُ
يهاٍم أ

َ
حنح أ م 

َ َوََل يُرحيدُ  ُيِسح
حُكُم ٱلح ُ ب محلُواْ  ٱَّلله ُكح َ َوتلح حُكُم ٱلحُعِسح ب

َُٰكمح َولََعلهُكمح  َٰ َما َهَدى َ لََعَ ْ ٱَّلله وا ُ ح َُكَب  ةَ َوتلح ٱلحعحده
ُكُروَن  ح َقرحيٌبۖۡ  ١٨٥تَشح

لََك عحَبادحي َعّن ح فَإحّن 
َ
ِإَوَذا َسأ

 َلح 
ْ يُبوا َتجح اعح إحَذا َدََعنحِۖ فَلحيَسح َوةَ ٱله يُب َدعح جح

ُ
أ

محُنواْ َبح  ُؤح
  ١٨٦ لََعلهُهمح يَرحُشُدوَن َوَلح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اي )نسبت کنندهکس بيم داشته باشد که وصيتس هرپ

اش( مرتکب انحراف يا گناهي شود، پس ميان به ورثه

گمان خداوند آنها اصالح نمود، بر او گناهي نيست، بي

که ايمان اي کساني ﴾182﴿ آمرزگارِ مهربان است.

گونه که ده است همانايد! روزه بر شما فرض شآورده

بر کساني که پيش از شما بودند فرض شده بود، تا 

)روزه در( روزهاي معدودي  ﴾183﴿ پرهيزگار شويد.

)بر شما فرض شده است( پس هر کس از شما بيمار يا 

در سفر باشد، تعدادي از روزهاي ديگر را روزه بگيرد، 

و بر کساني که توانايي روزه گرفتن را ندارند، فديه 

به مستمندي است، و هرکس به  ست که غذا دادنا

دلخواه خودش فديه را بيشتر کند براي او بهتر است، و 

ماه   ﴾184﴿ روزه گرفتن برايتان بهتر است اگر بدانيد.

رمضان ماهي است که در آن قرآن نازل شده است، 

هاي کتابي که هدايتگر مردم است و متضمن نشانه

هر کس از شما در  آشکار هدايت و فرقان است. پس

ماه رمضان حاضر و مقيم باشد، آن را روزه بگيرد، و 

هرکس که بيمار يا مسافر باشد، پس تعدادي از 

داوند براي شما آساني روزهاي ديگر را روزه بگيرد، خ

خواهد به شما سختي روا بدارد، تا خواهد، و نميمي

شمار روزها را کامل کنيد و خدا را به پاس آنکه شما 

هدايت کرده است به بزرگي ياد کنيد، و باشد که را 

و هرگاه بندگانم از تو دربارة  ﴾185﴿ سپاسگزار باشيد.

من سؤال کنند، )بگو( من نزديک هستم، و دعاي 

کنم، پس بايد دعاکننده را هرگاه مرا بخواند اجابت مي

اورند تا راه فرمان مرا اجابت کنند و به من ايمان بي

 ﴾186﴿ يابند.
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ُ
ْۚ ُهنه أ حُكمح حَسآئ َفُث إحََلَٰ ن َيامح ٱلره ح َة ٱلص 

ححله لَُكمح ََلحلَ
َاس   ُۗ َعلحَم ٱ بلح هُهنه َاس  ل نُتمح بلح

َ
نهُكمح لهُكمح َوأ

َ
ُ أ َّلله

نُفَسُكمح َفَتاَب َعلَيحُكمح وََعَفا  ُكنُتمح 
َ
ََّتحَتانُوَن أ

ۖۡ فَٱلح  ْ َما َكَتَب َٰٔـَعنُكمح َتُغوا وُهنه َوٱبح ُ ُ  َن َبَّٰشح ٱَّلله
َيحُط  َ لَُكُم ٱۡلح َٰ يَتََبنيه ْ َحِته ُبوا َ ْ َوٱۡشح ْۚ َوُُكُوا لَُكمح

َودح محنَ  سح
َ َيحطح ٱۡلح بحَيُض محَن ٱۡلح

َ واْ  ٱۡلح تحمُّ
َ
رحِۖ ُثمه أ َفجح

ٱلح
َٰكحُفوَن ِفح  نُتمح َع

َ
وُهنه َوأ ُ ِۚ َوََل تَُبَّٰشح حلح

َياَم إحََل ٱَله ح ٱلص 
ح  حلحَك ُحُدوُد ٱَّلله دح  ت َمَسَٰجح

ح حَك ٱل ُۗ َكَذَٰل َرُبوَها  فَََل َتقح
حلنهاسح لََعلهُهمح َيتهُقوَن  ُ َءاتََٰيَٰتحهۦح ل ُ ٱَّلله ح َوََل  ١٨٧يُبنَي 

ٓ إحََل  حَها  ب
ْ لُوا َبَٰطحلح َوتُدح

حٱلح َٰلَُكم بَيحَنُكم ب َو مح
َ
ْ أ ُكلُٓوا

ح
تَأ

 فَرحيق  
ْ ُكلُوا

ح
َأ مح تلح َُّكه ثحمح ٱۡلح ح

حٱۡلح َٰلح ٱنلهاسح ب َو مح
َ
حنح أ ا م 

لَُموَن وَ  نُتمح َتعح
َ
َ ۞يَسح  ١٨٨أ هحلهةحِۖ قُلح هح

َ ونََك َعنح ٱۡلح
لُ

ُُيوَت  تُواْ ٱبلح
ح
ن تَأ
َ
حأ ُّ ب َبح
ُۗ َولَيحَس ٱلح َج ح

حلنهاسح َوٱۡلح َٰقحيُت ل َمَو
ُُيوَت  ْ ٱبلح تُوا

ح
ََّقَٰ  َوأ ه َمنح ٱته َبح

نه ٱلح محن ُظُهورحَها َوَلَٰكح
 َ ْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله حَها َٰب بحَو

َ
لحُحوَن  محنح أ َٰتحلُواْ  ١٨٩لََعلهُكمح ُتفح َوَق

 َ ْْۚ إحنه ٱَّلله َتُدٓوا حيَن يَُقَٰتحلُونَُكمح َوََل َتعح ح ٱَّله ِفح َسبحيلح ٱَّلله
يَن  َتدح حُمعح  ١٩٠ََل ُُيحبُّ ٱل

 
 
 
 
 
 
 
 

آميزش با زنانتان در شب روزه براي شما حالل شد، 

د شما لباس آنها هستيد و آنها لباس شما هستند، خداون

کرديد، پس آنگاه ما به خود خيانت ميدانست که شمي

توبة شما را پذيرفت و از شما درگذشت. پس اکنون با 

آنها آميزش کنيد و آنچه را که خداوند برايتان مقرر 

نموده طلب نماييد، و بخوريد و بياشاميد تا رشتة سفيد 

از رشتة سياه برايتان روشن شود، سپس روزه را تا شب 

، و زماني که در مساجد به اعتکاف کامل کنيد

ايد با زنان آميزش نکنيد. اين حدود خداست، نشسته

پس به آن نزديک نشويد. اين چنين خداوند آيات خود 

و  ﴾187﴿ دارد تا پرهيزگار شوند.را براي مردم بيان مي

ناحق نخوريد و آن را به  اموال خود را در ميانتان به

از اموال مردم را از روي اي حکام تقديم نکنيد تا پاره

 دانيد.گناه بخوريد، در حاليکه شما )هم خوب( مي

پرسند، بگو: آنها يدربارة هاللهاي ماه از تو م ﴾188﴿

باشند. و مردم و حج مي« تقويم طبيعي»وقت نما و 

ها در آييد بلکه نيکي آن نيست که از پشت به خانه

اي نيکوکار کسي است که تقوا پيشه کند، و از دره

 ها وارد شويد، و از خدا بترسيد تا رستگار شويد.خانه

جنگند، و در راه خدا با کساني که با شما مي ﴾189﴿

بجنگيد و تجاوز مکنيد، همانا خداوند تجاوز کنندگان 

 ﴾191﴿را دوست ندارد. 
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حنح َحيحُث  رحُجوُهم م  خح
َ
ُتُموُهمح َوأ ُتلُوُهمح َحيحُث ثَقحفح َوٱقح

 ْۚ رَُجوُكمح خح
َ
ِۚ َوََل تَُقَٰتحلُوُهمح  أ َقتحلح

َشدُّ محَن ٱلح
َ
َوٱلحفحتحَنُة أ

وُكمح فحيهحِۖ فَإحن 
َٰ يَُقَٰتحلُ ََرامح َحِته دح ٱۡلح جح َمسح

ح عحنَد ٱل
َٰفحرحيَن  َك

حَك َجَزآُء ٱلح ُۗ َكَذَٰل ُتلُوُهمح ََٰتلُوُكمح فَٱقح فَإحنح  ١٩١َق
َ َغُفور    َفإحنه ٱَّلله

ْ ا يم   ٱنَتَهوح َٰتحلُ  ١٩٢رهحح َٰ ََل َوَق وُهمح َحِته
ْ فَََل تَُكوَن فحتحَنة  َوَيُكوَن  ا حۖۡ َفإحنح ٱنَتَهوح ه حيُن َّللح ٱل 
َٰلحمحنَي  َوََٰن إحَله لََعَ ٱلظه رح  ٩٣ُعدح هح حٱلشه ََراُم ب

ُر ٱۡلح هح ٱلشه
 ْۚ ُُرَمَُٰت قحَصاص 

ََرامح َوٱۡلح َتَدىَٰ َعلَيحُكمح  ٱۡلح َفَمنح ٱعح
 ْ َتُدوا حمحثحلح مَ فَٱعح يحهح ب

ْۚ َوٱتهُقواْ َعلَ َتَدىَٰ َعلَيحُكمح ا ٱعح
حُمتهقحنَي  َ َمَع ٱل نه ٱَّلله

َ
ْ أ لَُمٓوا َ َوٱعح ْ ِفح  ١٩٤ٱَّلله نفحُقوا

َ
َوأ

لَُكةح  يُكمح إحََل ٱتلههح يحدح
َ
حأ  ب
ْ ح َوََل تُلحُقوا َسبحيلح ٱَّلله

نحنَي  سح حُمحح َ ُُيحبُّ ٱل ْْۚ إحنه ٱَّلله ُنٓوا سح حح
َ
َجه  ١٩٥َوأ ْ ٱۡلح وا حمُّ ت

َ
 َوأ

حْۚ  ه َرَة َّللح ِۖ  َوٱلحُعمح يح حَهدح َتيحَِسَ محَن ٱل ُتمح َفَما ٱسح ح ِصح حح
ُ
فَإحنح أ

ۚۥْ َفَمن  ُي َُمحلهُه حَهدح َٰ َيبحلَُغ ٱل َوََل َِتحلحُقواْ رُُءوَسُكمح َحِته
ذ  
َ
ٓ أ حهۦح وح ب

َ
رحيًضا أ يَة  ى ََكَن محنُكم مه هۦح فَفحدح سح

ح
أ حن ره م 

 ُ وح ن
َ
وح َصَدَقٍة أ

َ
َياٍم أ حن صح ِۚ م  محنُتمح َفَمن َتَمتهَع  ُسك 

َ
حَذآ أ فَإ

َج ح 
َرةح إحََل ٱۡلح حٱلحُعمح ِۚ َفَمن لهمح ب يح حَهدح َتيحَِسَ محَن ٱل َفَما ٱسح

يهام  
َ
ََٰثةح أ َياُم ثََل َج ح  ََيحدح فَصح

ُۗ ِفح ٱۡلح ُتمح وََسبحَعٍة إحَذا رََجعح
ة   حلحَك َعَّشَ لُهُ  ت هح

َ
حَمن لهمح يَُكنح أ حَك ل َٰل ُۗ َذ ۥ ََكمحلَة 

حي  نه َحاۡضح
َ
ْ أ لَُمٓوا َ َوٱعح ْ ٱَّلله ُقوا ِۚ َوٱته ََرامح

دح ٱۡلح جح َمسح
ح ٱل

عحَقابح 
يُد ٱلح َ َشدح   ١٩٦ٱَّلله

 
 
 
 

و هرجا آنان را يافتيد آنها را بکشيد، و بيرون کنيد آنان 

را از همانجا که شما را بيرون کردند و فتنه )شرک( از 

حرام پيکار کشتن بدتر است، و با آنها در کنار مسجدال

نکنيد، مگر اينکه با شما در کنار مسجدالحرام پيکار 

کنند، پس اگر با شما جنگيدند آنها را بکشيد. اين 

پس اگر باز آمدند،  ﴾191﴿ نين است سزاي کافران.چ

و با  ﴾192﴿گمان خداوند آمرزگار و مهربان است. بي

اي باقي نماند و دين همه براي خدا آنها بجنگيد تا فتنه

شد، پس اگر باز آمدند تجاوزي نيست مگر بر با

ماه حرام در مقابل ماه حرام است،  ﴾193﴿ستمکاران. 

و )شکستن( حرمت )مقدسات( داراي قصاص است، 

پس هرکس به شما تجاوز کرد به مانند آنچه به شما 

يد تجاوز کرده است، به او تجاوز کنيد، و از خدا بترس

و در  ﴾194﴿ است.و بدانيد که خداند با پرهيزگاران 

راه خدا انفاق کنيد و خود را با دستهايتان به هالکت 

نياندازيد، و نيکي کنيد همانا خداوند نيکوکاران را 

و حج و عمره را براي خدا به  ﴾195﴿دوست دارد. 

پايان برسانيد، و اگر بازداشته شديد، هر آنچه از قرباني 

وقتي که  ميسر است، ذبح کنيد و سرهايتان را نتراشيد تا

مار قرباني به جايگاه خود برسد، و هرکس از شما بي

باشد يا آزاري در سر داشته باشد، و سر خود را بتراشد 

اي بدهد، از قبيل روزه يا صدقه يا بر اوست که فديه

قرباني، و چون امنيت و آسايش يافتيد، پس هرکس 

پس از عمره قصد حج کند بر اوست که هر آنچه ميسّر 

ي کند و کسي که قرباني نيافت سه روز در است قربان

حج روزه بگيرد، و هفت روز وقتي که برگشتيد روزه 

بگيريد، اين ده روز کاملي است. اين )حج تمتع( براي 

کسي است که خانوادة او اهل مسجدالحرام نباشد. 

)يعني ساکن مکه باشد(. و از خدا بترسيد و بدانيد که 

 ﴾196﴿ خداوند داراي کيفر سختي است.
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ُهر   شح
َ
َجُّ أ َجه فَََل  ٱۡلح ْۚ َفَمن فََرَض فحيهحنه ٱۡلح وَمَٰت 

لُ عح مه
َعلُواْ محنح  ُۗ َوَما َتفح َج ح

َداَل ِفح ٱۡلح َرفََث َوََل فُُسوَق َوََل جح
ُه ٱ َخيح   لَمح ۖۡ َيعح َوىَٰ ادح ٱتلهقح َ ٱلزه  فَإحنه َخيح

ْ ُدوا ُۗ َوتََزوه ُ َّلله
لح 
َ ْولح ٱۡلح

ُ
أ  لَيحَس َعلَيحُكمح ُجَناحٌ  ١٩٧َبَٰبح َوٱتهُقونح َيَٰٓ

َل   ْ فَضح ن تَبحَتُغوا
َ
حنح أ ُتم م  فَضح

َ
ٓ أ حَذا ْۚ فَإ حُكمح ب  حن ره  م 

ِۖ َوٱذحُكُروهُ فَٱذحُكُرواْ ٱ َعَرَفَٰت   ََرامح
َعرح ٱۡلح َمشح

ح َ عحنَد ٱل َّلله
حنَي  ٓال  حن َقبحلحهۦح لَمحَن ٱلضه َُٰكمح ِإَون ُكنُتم م  َكَما َهَدى

فح  ١٩٨
َ
فحُرواْ ُثمه أ َتغح فَاَض ٱنلهاُس َوٱسح

َ
ْ محنح َحيحُث أ يُضوا
َ َغُفور   ْۚ إحنه ٱَّلله َ يم   ٱَّلله حَذا قََضيحُتم  ١٩٩رهحح فَإ

وح 
َ
رحُكمح َءابَآَءُكمح أ

كح َ َكذح ْ ٱَّلله َكُكمح فَٱذحُكُروا َنَٰسح مه
ر   َشده ذحكح

َ
حَنا ِفح اُۗ فَمحَن ٱنلهاسح َمن َيُقوُل أ ٓ َءات َربهَنا
َرةح محنح َخَلَٰق  ٱلُّ  َيا َوَما ََلُۥ ِفح ٱٓأۡلخح
ن  ٢٠٠ نح َومحنحُهم مه

َيا َحَسَنة   نح حَنا ِفح ٱلُّ َرةح َحَسَنة   َيُقوُل َربهَنآ َءات  َوِفح ٱٓأۡلخح
ْوَلَٰٓئحَك  ٢٠١َوقحَنا َعَذاَب ٱنلهارح 

ُ
يب  أ ا  لَُهمح نَصح حمه م 

ْْۚ َوٱ حَسابح َكَسُبوا
ُ ََسحيُع ٱۡلح   ٢٠٢َّلله

 
 
 
 
 
 
 
 
 

شود، پس هرکس در حج در ماههاي معيني انجام مي

اين ماهها )با احرام بستن يا تلبيه( حج را )برخورد( 

نيد، )بدانيد که( آميزش جنسي و گناه و فرض گردا

نافرماني و جدال در )اثناي( حج روا نيست، و هرآنچه 

داند. و توشه از خير انجام دهيد خداوند آن را مي

ترين توشه پرهيزگاري است. و اي برگيريد، و به

بر شما گناهي نيست  ﴾197﴿ خردمندان! از من بترسيد.

که )در سفر حج( فضل پروردگارتان را بجوييد، پس 

چون از عرفات برگشتيد خداوند را در مشعرالحرام ياد 

که شما را راهنمايي  گونهکنيد، و او را ياد کنيد آن

 ن بوديد.کرده است، گرچه قبل از آن از گمراها

سپس بازگرديد از آنجا که مردم باز  ﴾198﴿

گمان گردند، و از خداوند طلب آمرزش کنيد، بيمي

و چون  ﴾199﴿خداوند آمرزگار و مهربان است. 

اعمال حجتان را به جا آورديد پس ياد کنيد خدا را، 

کنيد بيشتر )خدا را به گونه که پدرانتان را ياد ميهمان

گويند: پروردگارا! اي از مردم ميياد آوريد(، و دسته

اي به ما در همين دنيا عطا کن و در آخرت هيچ بهره

گويند: تندکه مياي هسو دسته ﴾211﴿ ندارند.

پروردگارا! در دنيا به ما نيکي عطا کن، و در آخرت 

)نيز( به ما نيکي بده، و از عذاب آتش ما را )دور( 

اند ردهايشان از آنچه فراچنگ آو ﴾211﴿ دار.نگه

   ﴾212﴿ ند سريع الحساب است.اي دارند و خداوبهره
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يهام  
َ
ٓ أ َ ِفح ْ ٱَّلله ِۚ  ۞َوٱذحُكُروا ُدوَدَٰت  عح َل ِفح  مه َفَمن َتَعجه

حَمنح  يحهحِۖ ل
َر فَََلٓ إحثحَم َعلَ خه

َ
ح فَََلٓ إحثحَم َعلَيحهح َوَمن تَأ يَوحَمنيح
 ْ لَُمٓوا َ َوٱعح ْ ٱَّلله ُقوا ونَ  ٱتهََّقَٰ  َوٱته نهُكمح إحََلحهح ُِتحَّشُ
َ
 ٢٠٣ أ

َيا  نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ َُلُۥ ِفح ٱۡلح ُبَك قَوح َومحَن ٱنلهاسح َمن ُيعحجح
حَصامح  َلُّ ٱۡلح

َ
بحهۦح وَُهَو أ

َٰ َما ِفح قَلح َ لََعَ هحُد ٱَّلله  ٢٠٤َويُشح
لحَك  َد فحيَها َوُيهح سح ُفح ۡرضح َلح

َ َٰ َسََعَٰ ِفح ٱۡلح ِإَوَذا تََوله
َرحَث  ُ ََل ُُيحبُّ ٱلحَفَساَد  ٱۡلح ْۚ َوٱَّلله َل ِإَوَذا قحيَل  ٢٠٥َوٱلنهسح

ُبُهۥ َجَهنهُمۖۡ  ِۚ َفَحسح ثحمح ح
حٱۡلح ُة ب عحزه

َخَذتحُه ٱلح
َ
َ أ ََلُ ٱتهقح ٱَّلله
حمحَهاُد  َسُه  ٢٠٦َوبَلحئحَس ٱل حي َنفح َومحَن ٱنلهاسح َمن يَّشح

ُ رَُءوُفُۢ  حْۚ َوٱَّلله حٱلحعحَبادح ٱبحتحَغآَء َمرحَضاتح ٱَّلله َها  ٢٠٧ب يُّ
َ
أ َيَٰٓ

لحمح َكٓافهة   ح ْ ِفح ٱلس  ْ ٱدحُخلُوا حيَن َءاَمُنوا َوََل تَتهبحُعواْ  ٱَّله
ِۚ إحنهُهۥ َلُكمح َعُدو   ُخُطَوَٰتح  يحَطَٰنح

بحني   ٱلشه فَإحن  ٢٠٨مُّ
دح  حنُۢ َبعح نه َزلَلحُتم م 

َ
ْ أ لَُمٓوا حَنَُٰت فَٱعح َي 

َما َجآَءتحُكُم ٱبلح
َ عَ  تحَيُهُم  ٢٠٩ زحيٌز َحكحيمٌ ٱَّلله

ح
ن يَأ
َ
ٓ أ َهلح يَنُظُروَن إحَله

ل  
ُ ِفح ُظلَ حَن ٱلحَغَمامح  ٱَّلله ْۚ م  ُر مح

َ َ ٱۡلح َمَلَٰٓئحَكُة َوقَُضح
ح َوٱل

ُموُر 
ُ ح تُرحَجُع ٱۡلح   ٢١٠ِإَوََل ٱَّلله

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

روزهاي معيني، پس هرکسي و ياد کنيد خدا را در 

روز انجام دهد بر او شتاب کند )و اعمال را( در دو 

گناهي نيست، و هرکس که تاخير کند بر او گناهي 

نيست، اين براي کسي است که پرهيزگاري کند و از 

خدا بترسد، و بدانيد که شما در پيشگاه او جمع 

و از ميان مردم کسي هست که سخن  ﴾213﴿ شويد.مي

اندازد، و او در رابطه با زندگي دنيا ترا به شگفتي مي

گيرد، و او سر را بر آنچه در دل دارد گواه مي خداوند

و چون قدرت يابد  ﴾214﴿ترين دشمنان است. سخت

کند که در زمين فساد و تباهي ورزد، و تالش سعي مي

نمايد کشتزار و دام را نابود کند، و خداوند فساد را مي

و چون به او گفته شود: از خدا  ﴾215﴿دوست ندارد. 

گيرد و به گناه را فرا مي بترس، غرور و تکبر او

کند، پس جهنم او را کافي است، و بد وادارش مي

اي از مردم هستند که و دسته ﴾216﴿آرامگاهي است. 

فروشند و خداوند جان خود را در طلب رضاي خدا مي

که اي کساني  ﴾217﴿نسبت به بندگان مهربان است. 

، و ايد! به طور کامل در اسالم داخل شويدايمان آورده

از گامهاي شيطان پيروي نکنيد، همانا او براي شما 

پس اگر بعد از آنکه  ﴾218﴿دشمني آشکار است. 

هاي آشکار آمد، دچار لغزش شديد، براي شما نشانه

آيا   ﴾219﴿بدانيد که خداوند عزيز و حکيم است. 

انتظار آنان غير از اين است که خداوند و فرشتگان در 

ند و کار )قضاوت( يکسره شود؟ و سايبانهايي از ابر بياي

  ﴾211﴿ شوند.سوي خدا بازگردانده ميبه کارها
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حَنة    ِۢ بَي  حنح َءايَة َٰٓءحيَل َكمح َءاَتيحَنَُٰهم م  َر ٓ إحسح  بَّنح
َوَمن  َسلح

َمَة  حعح لح ن ح يُد ُيَبد  َ َشدح دح َما َجآَءتحُه فَإحنه ٱَّلله ح محنُۢ َبعح ٱَّلله
عحَقابح 

حَن  ٢١١ٱلح َيا ُزي  نح ةُ ٱلُّ َيوَٰ َ ْ ٱۡلح حيَن َكَفُروا حَّله ل
حينَ  ْا َوٱَّله حيَن َءاَمُنوا َخُروَن محَن ٱَّله ْ فَوحَقُهمح  َويَسح ا َقوح ٱته

َساب   ح حح حَغيح ُزُق َمن يََشآُء ب ُ يَرح قحَيََٰمةح  َوٱَّلله
 ٢١٢ يَوحَم ٱلح

ة   مه
ُ
َدة   ََكَن ٱنلهاُس أ ح َفَبَعَث ٱ َوَٰحح ُ ٱنلهبحي  حيَن  نَ َّلله ح ُمبَّش 

ُكَم  َحح ح َلح َق 
حٱۡلح كحَتََٰب ب

نَزَل َمَعُهُم ٱلح
َ
رحيَن َوأ َوُمنذح

َتلََف فحيهح إحَله  ْ فحيهحِۚ َوَما ٱخح َتلَُفوا َ ٱنلهاسح فحيَما ٱخح َبنيح
ُۢا  َي حَنَُٰت َبغح َي 

دح َما َجآَءتحُهُم ٱبلح وتُوُه محنُۢ َبعح
ُ
حيَن أ ٱَّله

ح  ُ ٱَّله ۖۡ َفَهَدى ٱَّلله َتلَُفواْ فحيهح محَن بَيحَنُهمح حَما ٱخح يَن َءاَمُنواْ ل
َرَٰط   ي َمن يََشآُء إحََلَٰ صح دح ُ َيهح حهحۗۦُ َوٱَّلله ح بحإحذحن َق 

 ٱۡلح
َتقحيٍم  سح ا  ٢١٣مُّ َنهَة َولَمه ْ ٱۡلح ُخلُوا ن تَدح

َ
بحُتمح أ مح َحسح

َ
أ

تحُهُم  سه ْ محن َقبحلحُكمِۖ مه ا حيَن َخَلوح
َثُل ٱَّله تحُكم مه

ح
يَأ

سَ 
ح
َأ حيَن ٱبلح َٰ َيُقوَل ٱلرهُسوُل َوٱَّله ْ َحِته زحلُوا

ح آُء َوُزل ه آُء َوٱلۡضه
ح قَرحيب   َ ٱَّلله ََلٓ إحنه نَِصح

َ
حُۗ أ ُ ٱَّلله ْ َمَعُهۥ َمَِتَٰ نَِصح  َءاَمُنوا

حنح َخيح  يَسح   ٢١٤ ُتم م 
نَفقح
َ
ٓ أ  لُونََك َماَذا يُنفحُقوَنۖۡ قُلح َما

ح  َرب
قح
َ يحنح َوٱۡلح َ َٰلح َو

َمَسَٰكحنيح فَلحلح
ح ََتََٰمَٰ َوٱل َوٱبحنح نَي َوٱَلح

َعُلواْ محنح َخيح  
بحيلح  َوَما َتفح حهۦح َعلحيم  فَإحنه ٱ ٱلسه َ ب   ٢١٥ َّلله

 
 
 
 
 
 
 

هاي روشن از فرزندان اسرائيل بپرس که چه بسيار نشانه

پس از  -نعمت خدا را  به آنها داديم. و هرکس که

کند، پس همانا )به کفران( بدل  -آنکه پيش او آمد 

براي آناني که کفر  ﴾211﴿ خداوند سخت کيفر است.

اند زندگي دنيا آراسته شده است، و مؤمنان را ورزيده

اند روز کنند. و کساني که تقوا پيشه کردهمسخره مي

داوند کسي را که بخواهد قيامت از آنها برترند، و خ

مردم )در آغاز(  ﴾212﴿ دهد.بدون حساب روزي مي

گانه بودند، پس خداوند پيامبرانِ مژده دهنده و امتي ي

بيم دهنده را فرستاد، و با آنها کتاب خود را )به حق( 

نازل کرد تا در ميان مردم در آنچه اختالف کردند به 

حق داوري نمايد، و در آن اختالف نورزيدند جز 

دريافت که کتاب را داده شده بودند. و به دنبال کساني

ز روي ستمکاري و کينه توزي در هاي روشن، انشانه

آن اختالف ورزيدند، پس خداوند به فرمان خويش 

مؤمنان را در آنچه اختالف کردند به حق هدايت نمود، 

وخداوند هرکس را که بخواهد، به راه راست هدايت 

ايد که وارد بهشت آيا گمان برده ﴾213﴿ کند.مي

سر شويد حال آنکه هنوز آنچه بر سر گذشتگان آمد بر 

شما نيامده است؟ آنان دچار سختي و زيان شدند و 

پريشان گشتند تا آنجا که پيامبر و کساني که همراه او 

بودند، گفتند: پس ياري خدا کي خواهد رسيد؟ بدانيد 

از تو   ﴾214﴿ که نصرت الهي نزديک است.

پرسند: چه چيزي را انفاق کنيد: )و به چه کسي مي

کنيد براي پدر و فاق ميبدهند(؟ بگو: مالي را که ان

مادر و خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه 

ماندگان است، و هرگونه نيکي که انجام دهيد خداوند 

 ﴾215﴿به آن داناست. 
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ه   ن  ُكتحَب َعلَيحُكُم ٱلحقحَتاُل َوُهَو ُكرح
َ
ۖۡ وََعََسَٰٓ أ لهُكمح

رَُهو ْ َشيح تَكح ۖۡ وََعََسَٰٓ ا ن ُِتحبُّواْ  ا وَُهَو َخيح  لهُكمح
َ
أ

لَُموَن ا وَُهَو َۡش   َشيح  نُتمح ََل َتعح
َ
لَُم َوأ ُ َيعح ْۚ َوٱَّلله لهُكمح

ََرامح قحَتال  يَسح  ٢١٦
رح ٱۡلح هح ونََك َعنح ٱلشه

فحيهحِۖ قُلح قحَتال   لُ
دح فحيهح َكبحي ْۚ َوَصدٌّ َعن َسبحيلح  جح َمسح

ح حهۦح َوٱل ُۢ ب ُر ح َوُكفح ٱَّلله
ََرامح ِإَوخح  حْۚ َوٱلحفحتحَنُة ٱۡلح ََبُ عحنَد ٱَّلله كح

َ
لحهۦح محنحُه أ هح

َ
َراُج أ

 َٰ َقتحلح  َوََل يََزالُوَن يَُقَٰتحلُونَُكمح َحِته
ََبُ محَن ٱلح كح

َ
أ

دح  تَدح ْْۚ َوَمن يَرح َتَطَُٰعوا يَُردُّوُكمح َعن دحينحُكمح إحنح ٱسح
ْوَلَٰٓئحَك  محنُكمح َعن دحينحهۦح َفَيُمتح وَُهَو ََكفحر  

ُ
فَأ

ْوَلَٰٓئحَك َحبح 
ُ
َرةحِۖ َوأ َيا َوٱٓأۡلخح نح َمَٰلُُهمح ِفح ٱلُّ عح

َ
َطتح أ

وَن  ُ َحَُٰب ٱنلهارحِۖ ُهمح فحيَها َخَِٰلح صح
َ
حيَن  ٢١٧أ إحنه ٱَّله

حينَ  ْ َوٱَّله ح  َءاَمُنوا  ِفح َسبحيلح ٱَّلله
ْ ْ َوَجََٰهُدوا َهاَجُروا

ُ َغُفور   حْۚ َوٱَّلله ََت ٱَّلله ْوَلَٰٓئحَك يَرحُجوَن رَۡحح
ُ
يم  ره  أ  ٢١٨حح

ٓ إحثحم  ۞يَسح  حِۖ قُلح فحيهحَما َميحِسح
ح رح َوٱل َمح

ونََك َعنح ٱۡلح
 لُ

ََبُ  كح
َ
ٓ أ ُمُهَما حلنهاسح ِإَوثح ُۗ َكبحي  َوَمَنَٰفحُع ل عحهحَما محن نهفح

ُ َويَسح  ُ ٱَّلله ح حَك يُبنَي  َوُۗ َكَذَٰل َعفح
ونََك َماَذا يُنفحُقوَنۖۡ ُقلح ٱلح

لُ
ُروَن لَُكُم ٱٓأۡلتََٰيَٰتح َلَعله   ٢١٩ُكمح َتَتَفكه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيکار بر شما فرض شده است و آن برايتان ناگوار  

پسنديد در حالي که به است، و بسا شما چيزي را نمي

و آن به داريد نفع شماست، و بسا چيزي را دوست مي

 دانيد.داند و شما نميزيانتان است، و خداوند مي

پرسند، بگو: ترا از جنگيدن در ماه حرام مي ﴾216﴿

جنگ در ماه حرام گناه بزرگي است اما بازداشتن از 

راه خدا و از مسجدالحرام، و بيرون راندن اهل 

مسجدالحرام از آن، و کفر ورزيدن به خدا، از جنگ 

در ماه حرام نزد خدا )گناه( بزرگتري است، و فتنه 

ز کشتن بدتر و )شرک و شکنجه کردن مسلمانان( ا

 -همواره با شما خواهند جنگيد تا  بزرگتر است، و آنان

شما را از دينتان برگردانند، و هرکس  -اگر نتوانستند 

از شما که از دينش برگردد و در حال کفر بميرد، پس 

اعمالشان در دنيا و آخرت تباه شده و ايشان اهل 

 ﴾217﴿ اند و در آن براي هميشه خواهند ماند.دوزخ

اني که در راه خدا آوردند و آنکه ايمان همانا کساني

جهاد کردند وهجرت نمودند ايشان اميد رحمت الهي 

ترا  ﴾218﴿ را دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است.

پرسند، بگو: در اين دو، گناهي از شراب و قمار مي

بزرگ است، و براي مردم منافعي هم دارند، و گناهشان 

را زي پرسند که چه چياز نفعشان بيشتر است. و ترا مي

انفاق کنند؟ بگو: افزون بر نياز را انفاق کنيد. اين چنين 

 کند تا بيانديشيد.خداوند آيات را براي شما بيان مي

﴿219﴾ 
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َرةح  َويَسح  َيا َوٱٓأۡلخح نح ِۖ قُلح ِفح ٱلُّ ََتََٰمَٰ
ونََك َعنح ٱَلح

لُ
ََلح   هُهمح  إحصح ْۚ وَ  َخيح ۖۡ ل َٰنُُكمح َو ُ ٱِإَون َُّتَالحُطوُهمح فَإحخح َّلله

 ْۚ َنَتُكمح عح
َ
ُ َۡل ِۚ َولَوح َشآَء ٱَّلله لححح حُمصح َد محَن ٱل سح حُمفح لَُم ٱل َيعح

َ َعزحيٌز َحكحيم   حَكَٰتح  ٢٢٠ إحنه ٱَّلله ُمّشح
ْ ٱلح َوََل تَنكحُحوا

َمة  
َ
ْۚ َوَۡل محنه َٰ يُؤح محَنٌة َخيح  مُّ  َحِته حَكة   ؤح حن مُّّشح َولَوح  م 

 ْ ُۗ َوََل تُنكحُحوا َجَبتحُكمح عح
َ
حكحنَي  أ ُمّشح

ح ْْۚ ٱل محُنوا َٰ يُؤح َحِته
محٌن َخيح  مُّ  َولََعبحد   حك   ؤح حن مُّّشح ُۗ  م  َجَبُكمح عح

َ
َولَوح أ

نهةح  َ ْ إحََل ٱۡلح ُعٓوا ُ يَدح ُعوَن إحََل ٱنلهارحِۖ َوٱَّلله ْوَلَٰٓئحَك يَدح
ُ
أ

حلنهاسح لََعلهُهمح  ُ َءاتََٰيَٰتحهۦح ل ح حهحۖۦۡ َوُيبَني  فحَرةح بحإحذحن َمغح
ح َوٱل
ُروَن َيتَ  ِۖ قُلح ُهَو َويَسح  ٢٢١َذكه يضح َمحح

ح ونََك َعنح ٱل
لُ

ذ  
َ
حسَ ى أ ْ ٱلن  ََتحلُوا َرُبوُهنه فَٱعح يضح َوََل َتقح حَمحح آَء ِفح ٱل

َمَرُكُم 
َ
تُوُهنه محنح َحيحُث أ

ح
َن فَأ رح حَذا َتَطهه َنۖۡ فَإ ُهرح َٰ َيطح َحِته

َٰبحنَي َوُيحح  َ ُُيحبُّ ٱتلهوه ْۚ إحنه ٱَّلله ُ حرحينَ ٱَّلله ُمَتَطه 
ح  ٢٢٢ بُّ ٱل

حَسآؤُُكمح َحرحث   ۖۡ  ن ئحُتمح َٰ شح ّنه
َ
ثَُكمح أ ْ َحرح تُوا

ح
لهُكمح فَأ

 ْ ُموا ح نهُكم َوقَد 
َ
ْ أ لَُمٓوا َ َوٱعح ْ ٱَّلله ُقوا ْۚ َوٱته ُكمح نُفسح

َ
ۡلح

محنحنَي  حُمؤح ح ٱل ح َلَُٰقوُهُۗ َوبَّش  َ ُعرحَضة   ٢٢٣مُّ ْ ٱَّلله  َوََل ََتحَعلُوا
يحَمَٰنحكُ 

َ
ح ْ ۡل  وا ن َتََبُّ

َ
ِۚ مح أ َ ٱنلهاسح ْ َبنيح لحُحوا ْ َوتُصح َوَتتهُقوا

ُ َسمحيٌع َعلحيم     ٢٢٤ َوٱَّلله
 
 
 
 
 
 
 

کند ها را براي شما بيان مي)اين چنين( خداوند نشانه

پرسند، تا در دنيا و آخرت بيانديشيد و ترا از يتيمان مي

بگو: اصالح براي آنها بهتر است، و اگر با آنان 

ي کنيد پس برادرانتان هستند، و خداوند فساد همزيست

شناسد، و اگر خداوند اصالحگر باز ميکار را از 

گرفت، همانا خداوند خواست، بر شما سخت ميمي

و با زنان مشرک ازدواج  ﴾221﴿ عزيز و حکيم است.

نکنيد مگر اينکه ايمان بياورند. قطعاً کنيز مؤمن از زن 

شما را به تعجب )آزاد و( مشرک بهتر است گرچه 

آوَرَد و به مردان مشرک زن ندهيد مگر اينکه ايمان 

بياورند، و قطعا برده مؤمن بهتر از مرد )آزاد و( مشرک 

سوي تعجب آوَرَد. ايشان به به است، گرچه شما را

خوانند، و خداوند )با فرمان خود شما را( جهنم فرا مي

براي خواند و آياتش را سوي بهشت و مغفرت فرا ميبه

و ترا از   ﴾221﴿ کند تا متذکر شوند.مردم بيان مي

، پس به هنگام پرسند، بگو: آن زيان استحيض مي

گيري کنيد و با آنان نزديکي نکنيد حيض از زنان کناره

تا پاک شوند، پس هرگاه پاک شدند با آنان نزديکي 

است. همانا کنيد، از آنجا که خدا شما را دستور داده

 کنندگان و پاکيزگان را دوست دارد.خداوند توبه 

زنانتان کشتزار شما هستند، پس هرگونه که  ﴾222﴿

ان در آييد و براي خود خواهيد به کشتزارتمي

اي( از پيش بفرستيد و از خدا بترسيد. و بدانيد )توشه

که شما او را مالقات خواهيد کرد، و مژده بده مؤمنان 

خود قرار  و خدا را دستاويز سوگندهاي ﴾223﴿ را.

مدهيد، تا )با اين بهانه( از نيکوکاري و پرهيزگاري و 

 )باز ايستيد( و خداوند شنوا و داناست.اصالح بين مردم 

﴿224﴾  
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ن  يحَمَٰنحُكمح َوَلَٰكح
َ
ٓ أ وح ِفح غح

حٱلله ُ ب ُذُكُم ٱَّلله  يَُؤاخح
َله

ُ َغُفوٌر  ُۗ َوٱَّلله حَما َكَسَبتح قُلُوُبُكمح ُذُكم ب يَُؤاخح
ح  ٢٢٥ َحلحيم   َبَعةح ل  رح

َ
حهحمح تََربُُّص أ حَسآئ

لُوَن محن ن  حيَن يُؤح َّله
ُهر ِۖ 
شح
َ
َ َغُفور  فَإحن فَآُءو فَإحنه ٱ أ يم   َّلله ِإَونح  ٢٢٦رهحح

َ َسمحيٌع َعلحيم  َعَزُمواْ  َلََٰق فَإحنه ٱَّلله حُمَطلهَقَُٰت  ٢٢٧ ٱلطه َوٱل
هحنه  نُفسح

َ
حأ َن ب بهصح ِۚ َيََتَ ََٰثَة قُُروٓء  ن  ثََل

َ
َوََل َُيحلُّ لَُهنه أ

َن َما َخلَقَ  ُتمح محنه  يَكح رحَحامحهحنه إحن ُكنه يُؤح
َ
ٓ أ ُ ِفح ٱَّلله

حَك  َٰل حهحنه ِفح َذ حَرد  َحقُّ ب
َ
رحِۚ َوُبُعوتَلُُهنه أ َوحمح ٱٓأۡلخح

ح َوٱَلح حٱَّلله ب
َلَٰح   ْ إحصح َراُدٓوا

َ
يحهحنه إحنح أ

حي َعلَ ْۚ َولَُهنه محثحُل ٱَّله ا
رُ  حَمعح حٱل ِۚ ب ُۗ وفح يحهحنه َدرََجة 

حَجالح َعلَ حلر  ُ َعزحيٌز وَ  َول ٱَّلله
وح  ٢٢٨َحكحيٌم 

َ
ُروٍف أ حَمعح َساُكُۢ ب حمح تَانحِۖ فَإ َلَُٰق َمره ٱلطه

َسَٰن    حيُحُۢ بحإححح ْ  تَِسح ُخُذوا
ح
ن تَأ

َ
آ َوََل َُيحلُّ لَُكمح أ محمه

َله يُقحيمَ َءاتَيحُتُموُهنه َشيح 
َ
ٓ أ ن ََيَافَا

َ
ٓ أ حۖۡ ا إحَله ا ُحُدوَد ٱَّلله

يحهحَما 
ح فَََل ُجَناَح َعلَ َله يُقحيَما ُحُدوَد ٱَّلله

َ
ُتمح أ فح فَإحنح خح

 ْۚ َتُدوَها ح فَََل َتعح حلحَك ُحُدوُد ٱَّلله حهحۗۦُ ت َتَدتح ب فحيَما ٱفح
َٰلحُموَن  ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلظه

ُ
ح فَأ  ٢٢٩َوَمن َيَتَعده ُحُدوَد ٱَّلله

َٰ تَنكحَح َزوحًجا فَإحن َطلهَقَها فَََل َِتح  ُد َحِته لُّ ََلُۥ محنُۢ َبعح
اَجَعآ  ن َيََتَ

َ
ٓ أ يحهحَما

ۗۥُ فَإحن َطلهَقَها فَََل ُجَناَح َعلَ َهُ َغيح
ح  حلحَك ُحُدوُد ٱَّلله حُۗ َوت ن يُقحيَما ُحُدوَد ٱَّلله

َ
ٓ أ إحن َظنها
م   حُنَها لحَقوح لَُموَن  يُبَي    ٢٣٠َيعح

 
 
 
 
 

يتان دهاي بيهودهخداوند شما را به سبب سوگن

کند بلکه شما را به آنچه دلهايتان قصد بازخواست نمي

کند، و خداوند آمرزنده و خواست ميکرده است باز

خورند با که سوگند ميکساني ﴾225﴿ بردبار است.

زنان خود نزديکي نکنند، بايد چهار ماه انتظار بکشند و 

 مرزگار و مهربان است.اگر بازگشتند خداوند آ

و اگر قصد طالق کردند، پس همانا خداوند  ﴾226﴿

و زنان طالق داده شده بايد به  ﴾227﴿شنوا و داناست. 

مدت سه بار عادت ماهانه انتظار بکشند، و اگر به خدا 

د، براي آنان جايز نيست آنچه و روز قيامت ايمان دارن

هايشان آفريده است پنهان کنند، و را خداوند در رحم

اصالح دارند به بازگرداندن آنها شوهرانشان اگر قصد 

در اين مدت سزاوارترند و براي زنان حقي است )که 

مردان بايد ادا بکنند( همچنان که مردان بر زنان حقي 

دارند که بايد بگونة شايسته ادا نمايند، و مردان بر زنان 

 درجه برتري دارند، و خداوند عزيز و حکيم است.

ن يا به خوبي نگاه طالق دوبار است، پس از آ  ﴾228﴿

داشتن، يا به نيکي رها کردن. و براي شما حالل نيست 

ايد باز پس گيريد، مگر اينکه که از آنچه بديشان داده

)دو طرف( بترسند که نتواند حدود خداوندي را برپا 

دارند، پس اگر شما ترسيديد که )آن دو( نتوانند حدود 

ست که زن خداوند را برپا دارند، پس گناهي بر آنها ني

فديه و عوضي بپردازد، اين حدود الهي است، پس، از 

لهي تجاوز کند آن تجاوز نکنيد و هرکسي از حدود ا

و اگر آن را طالق  ﴾229﴿ اند.پس ايشان ستمکاران

اينکه با شوهري داد، پس براي او حالل نيست مگر 

ديگر ازدواج کند، پس اگر )شوهر دوم( او را طالق 

ا نيست که دوباره به يکديگر باز داد، گناهي بر آنه

دارند، اين گرداند، اگر بدانند به احکام الهي را بر پا مي

دانند بيان حدود خداوند است، آنرا براي قومي که مي

  ﴾231﴿ کند.مي
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ُكوُهنه  سح مح
َ
َجلَُهنه فَأ

َ
َن أ حَسآَء َفَبلَغح ُتُم ٱلن  ِإَوَذا َطلهقح

ح  حُحوُهنه ب وح ََس 
َ
ُروٍف أ حَمعح ِۚ ب ُروف  ُكوُهنه  َمعح سح َوََل ُتمح

ار   َ ْْۚ َوَمن ۡضح َتُدوا َعح ح ۚۥْ ا تل  َسُه حَك َفَقدح َظلََم َنفح َٰل َعلح َذ َيفح
ح ُهُزو   ْ َءاتََٰيَٰتح ٱَّلله ُذٓوا ح اْۚ َوََل َتتهخح َمَت ٱَّلله حعح ْ ن َوٱذحُكُروا

َمةح  حكح كحَتَٰبح َوٱۡلح
حَن ٱلح نَزَل َعلَيحُكم م 

َ
َعلَيحُكمح َوَمآ أ

ح يَعحُظكُ 
حُكل  َ ب نه ٱَّلله

َ
ْ أ لَُمٓوا َ َوٱعح ْ ٱَّلله حهحۚۦْ َوٱتهُقوا م ب

ٍء َعلحيم   ح َجلَُهنه ِإَوَذا  ٢٣1 َۡ
َ
َن أ حَسآَء َفَبلَغح ُتُم ٱلن  َطلهقح

اْ  ََٰضوح َوََٰجُهنه إحَذا تََر زح
َ
َن أ ن يَنكححح

َ
ُضلُوُهنه أ فَََل َتعح

حهۦح مَ  حَك يُوَعُظ ب َٰل ُروفح  َذ َمعح
ح حٱل ن ََكَن محنُكمح بَيحَنُهم ب

 ْۚ َهُر طح
َ
ََكَٰ لَُكمح َوأ زح

َ
َٰلحُكمح أ رح  َذ َوحمح ٱٓأۡلخح

ح َوٱَلح حٱَّلله محُن ب يُؤح
لَُموَن  نُتمح ََل َتعح

َ
لَُم َوأ ُ َيعح َٰلحَدَُٰت  ٢٣٢َوٱَّلله ۞َوٱلحَو

ن يُتحمه 
َ
َراَد أ

َ
حَمنح أ ِۖ ل ح ح ََكمحلَنيح لَنيح َلََٰدُهنه َحوح وح

َ
َن أ عح يُرحضح

ْۚ وَ  َوُتُهنه ٱلرهَضاَعَة لُودح ََلُۥ رحزحُقُهنه َوكحسح َموح
ح لََعَ ٱل

ْۚ ََل تَُضٓاره  َعَها ٌس إحَله وُسح ِۚ ََل تَُكلهُف َنفح ُروفح حَمعح حٱل ب
لُود   حَوَلحَها َوََل َموح ُۢ ب ةُ َ َوارحثح محثحُل  َوَٰلح

ح حۚۦْ َولََعَ ٱل حَوَلحه ۥ ب ُ
 َله

َراَدا فحَصاًَل َعن تََراض  
َ
حَكُۗ فَإحنح أ َٰل ح  َذ  نحُهَما َوتََشاُور  م 

ُۗ ِإَونح  يحهحَما
ُعٓواْ فَََل ُجَناَح َعلَ ََتحضح ن تَسح

َ
َردتُّمح أ

َ
أ

آ  ُتم مه َلََٰدُكمح فَََل ُجَناَح َعلَيحُكمح إحَذا َسلهمح وح
َ
أ

حَما  َ ب نه ٱَّلله
َ
ْ أ لَُمٓوا َ َوٱعح ْ ٱَّلله ُروفح  َوٱتهُقوا حَمعح حٱل َءاتَيحُتم ب

ي   َملُوَن بَصح   ٢٣٣ َتعح
 
 
 
 
 

و چون زنان را طالق داديد و به پايان عدة خود نزديک 

شدند، پس يا آنها را به خوبي نگاه داريد، و يا به خوبي 

رها کنيد، و هرگز آنان را براي زيان رساندن به آنها 

نگاه نداريد تا از حد تجاوز کنيد، و هرکسي چنين کند 

بر خود ستم کرده است. و آيات خداوندي را به 

هاي خدا را و آنچه از کتاب و يريد، و نعمتتمسخر نگ

سنت بر شما نازل کرده است و شما را به آن پند 

دهد، به ياد آوريد، و از خدا بترسيد، و بدانيد که مي

و چون زنان را  ﴾231﴿ خداوند به هر چيزي داناست.

خود رسيدند، آنها را از طالق داديد و به پايان عدّة 

چنانچه در  -ود ازدواج کنند اينکه با شوهران )قبلي( خ

منع  -اي توافق برقرار گرديد ميانشان به طرز پسنديده

نکنيد، اين همان چيزي است که هرکس از شما که به 

خدا و روز آخرت ايمان داشته باشد، به آن پند داده 

شود. آن برايتان پاکتر و بهتر است، و خداوند مي

ن، فرزندان و مادرا ﴾232﴿ دانيد.داند و شما نميمي

خود را دو سال کامل شير دهند، اين براي کسي است 

که بخواهد مدت شيرخوارگي را کامل نمايد. و بر 

کسي که فرزند براي او متولد شده )پدر( الزم است 

اي شايسته فراهم خوراک و پوشاک مادران را به گونه

شود. کس جز به اندازة توانش مکلف نميهيچ کند،

به خاطر فرزندش زيان ببيند، و هيچ هيچ مادري نبايد 

پدري نيز نبايد به خاطر فرزندش زيان ببيند، و بر وارث 

فرزند چنين چيزي )نفقه( الزم است، و اگر پدر و مادر 

با رضايت و مشورت همديگر خواستند فرزند را از شير 

بگيرند، گناهي بر آنها نيست، و اگر خواستيد داية شير 

گيريد گناهي بر شما نيست به دهي براي فرزندان خود ب

ايد پرداخت کنيد به شرط اينکه آنچه را که متعهد شده

خوبي بپردازيد، از خداوند بترسيد و بدانيد که خداوند 

  ﴾233﴿ کنيد بيناست.به آنچه مي
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َوَٰج   زح
َ
َن محنُكمح َوَيَذُروَن أ حيَن ُيَتَوفهوح َن َوٱَّله بهصح ا َيََتَ

هحنه  نُفسح
َ
حأ َبَعَة ب رح

َ
ُهر  أ

شح
َ
َجلَُهنه وََعّشح   أ

َ
َن أ حَذا بََلغح اۖۡ فَإ

هحنه فَََل ُجَناَح َعلَيحُكمح  نُفسح
َ
ٓ أ فحيَما َفَعلحَن ِفح

َمُلوَن َخبحي   حَما َتعح ُ ب ُروفح  َوٱَّلله َمعح
ح حٱل َوََل ُجَناَح  ٢٣٤ ب

وح 
َ
حَسآءح أ َبةح ٱلن  طح حهۦح محنح خح ُتم ب َعلَيحُكمح فحيَما َعرهضح

َننُتمح  كح
َ
نهُكمح أ

َ
ُ أ ْۚ َعلحَم ٱَّلله ُكمح نُفسح

َ
ٓ أ ِفح

ن 
َ
ٓ أ ا إحَله ًّ ن َله تَُواعحُدوُهنه َسح ُكُروَنُهنه َوَلَٰكح َسَتذح

َل   ُروف  َتُقولُواْ قَوح عح َٰ  مه حََّكحح َحِته َدةَ ٱنل  زحُمواْ ُعقح ْۚ َوََل َتعح ا
ۚۥْ  َجلَُه

َ
لَمُ َيبحلَُغ ٱلحكحَتَُٰب أ َ َيعح نه ٱَّلله

َ
ْ أ لَُمٓوا ٓ  َوٱعح َما ِفح

َ َغُفوٌر َحلحيم   نه ٱَّلله
َ
ْ أ َلُمٓوا ْۚ َوٱعح َذُروهُ ُكمح فَٱحح نُفسح

َ
 أ
حَسآَء َما لَمح َله ُجَناَح عَ  ٢٣٥ ُتُم ٱلن  لَيحُكمح إحن َطلهقح

 ْۚ  لَُهنه فَرحيَضة 
ْ رحُضوا وح َتفح

َ
وُهنه أ حُعوُهنه لََعَ  َتَمسُّ َوَمت 

ح  َتح ُمقح
ح عح َقَدُرهُۥ َولََعَ ٱل حُموسح ِۖ  ٱل ُروفح حَمعح حٱل ُۢا ب قََدُرهُۥ َمَتََٰع
نحنَي  سح حُمحح ا لََعَ ٱل ُتُموُهنه محن َقبحلح  ٢٣٦َحقًّ قح

ِإَون َطله
ُتمح لَُهنه فَرحيَضة   وُهنه َوقَدح فََرضح ن َتَمسُّ

َ
ُف َما  أ فَنحصح

ُفوَن  ن َيعح
َ
ٓ أ ُتمح إحَله َدةُ فََرضح ۦح ُعقح ه حي بحَيدح

ْ ٱَّله ُفَوا وح َيعح
َ
أ

حَّكَ  َل ٱنل  ْۚ َوََل تَنَسُواْ ٱلحَفضح َوىَٰ حلتهقح قحَرُب ل
َ
ُفٓواْ أ ن َتعح

َ
ِۚ َوأ حح

ٌي  َملُوَن بَصح حَما َتعح َ ب ْۚ إحنه ٱَّلله   ٢٣٧بَيحَنُكمح
 
 
 
 
 
 
 

و زناني را بر جاي ميرند و کساني از شما که مي

گذارند، )همسران( چهارده ماه و ده روز انتظار مي

يان رساندند بر شما بکشند، و چون عدّة خود را به پا

گناهي نيست در آنچه که آنان به طور شايسته دربارة 

 کنيد اگاه است.خود انجام دهند، و خداوند به آنچه مي

طور کنايه از زنان و بر شما گناهي نيست که به ﴾234﴿

خواستگاري کنيد، و يا در دلهايتان پنهان نماييد، 

، ولي به کنيدداند که شما آنها را ياد ميخداوند مي

آنها وعدة پنهاني ندهيد مگر اينکه سخن نيکويي 

بگوييد، و تصميم به عقد نکاح نگيريد تا وقتي که عده 

داند آنچه را که به پايان برسد، و بدانيد که خداوند مي

در دلتان است، پس از او بترسيد و بدانيد که خداوند 

اگر زنان را قبل از  ﴾235﴿ آمرزگار و مهربان است.

ه با آنان آميزش جنسي کنيد و قبل از اينکه براي اينک

اي تعيين نماييد، طالق دهيد، بر شما گناهي آنان مهريه

مند نيست. آنان را به طور پسنديده، به نوعي بهره

سازيد، توانگر به اندازة خودش و تنگدست به اندازه 

 ﴾236﴿ خودش، )اين کاري است( شايستة نيکوکاران.

از ايکه با آنان آميزش جنسي کنيد، و اگر زنان را قبل 

طالق داديد، در حالي که براي آنها مهريه تعيين 

ايد را بپردازيد. ايد، پس نصف آنچه تعيين کردهکرده

مگر اينکه )آن را به شما( ببخشند يا کسي که عقد 

ازدواج در دست اوست )آن را( ببخشد، و اگر ببخشيد، 

اري را در ميان تر است، و نيکوکبه پرهيزگاري نزديک

کنيد خود فراموش نکنيد همانا خداوند به آنچه مي

  ﴾237﴿ بيناست.
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ح َحَٰ  ه ْ َّللح َط َٰ َوقُوُموا حوُسح ةح ٱل لَوَٰ لََوَٰتح َوٱلصه ْ لََعَ ٱلصه فحُظوا
َٰنحتحنَي  َبان   ٢٣٨َق وح ُركح

َ
ُتمح َفرحَجاًَل أ فح محنُتمح فَإحنح خح

َ
ٓ أ ۖۡ َفإحَذا ا

َ َكمَ  لَُموَن فَٱذحُكُرواْ ٱَّلله ا لَمح تَُكونُواْ َتعح ا َعلهَمُكم مه
َوَٰج   ٢٣٩ زح

َ
َن محنُكمح َوَيَذُروَن أ حيَن ُيَتَوفهوح يهة  ا َوٱَّله  َوصح
 ِۚ َراج  َ إحخح لح َغيح َوح

َتًَٰعا إحََل ٱۡلح هحم مه َوَٰجح زح
َ
ح َن فَإحنح  ۡل  َخرَجح

هحنه مح  نُفسح
َ
ٓ أ ن فَََل ُجَناَح َعلَيحُكمح ِفح َما َفَعلحَن ِفح

ُروف    عح ُ َعزحيٌز َحكحيم  َوٱ مه ُۢ  ٢٤٠ َّلله حلحُمَطلهَقَٰتح َمَتَُٰع َول
حُمتهقحنَي  ا لََعَ ٱل ِۖ َحقًّ ُروفح حَمعح حٱل ُ  ٢٤١ب ُ ٱَّلله ح حَك يُبَني  َكَذَٰل

قحلُوَن  لَمح تََر إحََل  ٢٤٢لَُكمح َءاتََٰيَٰتحهۦح لََعلهُكمح َتعح
َ
۞أ

 محن دحتََٰيَٰرحهحمح وَُهمح 
ْ حيَن َخرَُجوا حَموحتح ٱَّله لُوٌف َحَذَر ٱل

ُ
أ

ٍل  و َفضح َ ََّلُ ْۚ إحنه ٱَّلله َيَُٰهمح حح
َ
ْ ُثمه أ ُ ُموتُوا َفَقاَل لَُهُم ٱَّلله

ُكُروَن  ََثَ ٱنلهاسح ََل يَشح كح
َ
نه أ  ٢٤٣لََعَ ٱنلهاسح َوَلَٰكح

َ َسمحيٌع َعلحيم   نه ٱَّلله
َ
ْ أ لَُمٓوا ح َوٱعح  ِفح َسبحيلح ٱَّلله

ْ َٰتحلُوا  َوَق
ن   ٢٤٤ َ َقرحًضا َحَسن  ذَ مه رحُض ٱَّلله حي ُيقح

ا ا ٱَّله
َعاف   ضح

َ
ۥٓ أ ْۚ ا َفُيَضَٰعحَفُهۥ ََلُ ُط َوٱ َكثحَية  ُ بحُض َوَيبحص  ُ َيقح َّلله
  ٢٤٥ِإَوََلحهح تُرحَجُعوَن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بر اداي نمازها و نماز ميانه محافظت کنيد، و فروتنانه 

 پس اگر ترسيديد، پياده يا ﴾238﴿ براي خدا بايستيد.

سواره نماز را ادا کنيد، و چون ايمن شديد پس خدا را 

 دانستيد.ياد کنيد، که به شما چيزهايي آموخت که نمي

ميرند و زناني را بر و کساني از شما که مي ﴾239﴿

گذارند )بايد( براي همسران خود سفارش جاي مي

مند کنند که )وارثان شوهر( آنها را تا يکسال بهره

ز خانه بيرون نکنند، و اگر خودشان سازند و آنها را ا

بيرون رفتند پس در آنچه آنها به گونة شايسته دربارة 

دهند گناهي بر شما نيست، و خداوند خود انجام مي

و براي زنان طالق داده  ﴾241﴿ عزيز و حکيم است.

ايست، و اين حقي است بر مردان اي شايستهشده هديه

اتش را براي اين چنين خداوند آي ﴾241﴿ پرهيزگار.

آيا داستان  ﴾242﴿ کند تا بيانديشيد.شما بيان مي

هايشان اي که از بيم مرگ از خانهکساني را نشنيده

بيرون آمدند، و آنان هزاران نفر بودند پس خداوند به 

آنها گفت: بميريد )مردند( سپس آنها را زنده کرد، 

همانا خداوند بر مردم کرم و بخشايش دارد اما بيشتر 

و در راه خدا  ﴾243﴿ کنند.م سپاسگزاري نميمرد

 پيکار کنيد و بدانيد که خداوند شنوا و داناست.

کيست که به خداوند قرضي نيکو دهد و  ﴾244﴿

)خدا( آنرا براي او چندين برابر کند؟ و خداوند است 

آورد که )در معيشت بندگان( تنگي و گشايش پديد مي

  ﴾245﴿ د.يگردسوي او باز ميو به
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دح ُموََسَٰٓ إحذح  َٰٓءحيَل محنُۢ َبعح َر ٓ إحسح َمََلح محنُۢ بَّنح
ح لَمح تََر إحََل ٱل

َ
أ

َبح     نلح
ْ هُهُم ٱبحَعثح نَلَا َملحَّك   قَالُوا حۖۡ   نَُّقَٰتحلح ل ِفح َسبحيلح ٱَّلله

َله 
َ
قَاَل َهلح َعَسيحُتمح إحن ُكتحَب َعلَيحُكُم ٱلحقحَتاُل أ

ْ َوَما  ْۖۡ قَالُوا ح َوقَدح تَُقَٰتحلُوا  نَُقَٰتحَل ِفح َسبحيلح ٱَّلله
َله
َ
ٓ أ نَلَا

يحهحُم 
ا ُكتحَب َعلَ ۖۡ فَلَمه حَنا َنآئ بح

َ
َنا محن دحتََٰيَٰرحنَا َوأ رحجح خح

ُ
أ

ْ إحَله قَلحيَل   ا ْۚ َوٱٱلحقحَتاُل تََولهوح حنحُهمح َٰلحمحنَي  م  حٱلظه ُۢ ب ُ َعلحيُم َّلله
َ قَدح  ٢٤٦ حيُُّهمح إحنه ٱَّلله َبَعَث لَُكمح َطالُوَت  َوقَاَل لَُهمح نَب
 ْۚ َحقُّ  َملحَّك 

َ
حُملحُك َعلَيحَنا َوََنحُن أ َٰ يَُكوُن ََلُ ٱل ّنه

َ
ْ أ قَالُٓوا

َت َسَعة   حُملحكح محنحُه َولَمح يُؤح حٱل ِۚ قَاَل إحنه ٱ ب حَمالح حَن ٱل َ م  َّلله
َطة   َُٰه َعلَيحُكمح َوَزاَدهُۥ بَسح َطَفى محِۖ  ٱصح سح ح

ِفح ٱلحعحلحمح َوٱۡلح
 ُ ٌع َعلحيم   َوٱَّلله ُ َوَٰسح ْۚ َوٱَّلله َتح ُملحَكُهۥ َمن يََشآُء  ٢٤٧ يُؤح

تحَيُكُم 
ح
ن يَأ

َ
ۦٓ أ حيُُّهمح إحنه َءايََة ُملحكحهح َوقَاَل لَُهمح نَب

ا  ٱتلهابُوُت فحيهح َسكحيَنة   حمه حُكمح َوَبقحيهة  م  ب  حن ره تََرَك م 
َمَلَٰٓئح 
ح ْۚ إحنه ِفح َءاُل ُموََسَٰ َوَءاُل َهَُٰروَن َِتحمحلُُه ٱل َكُة

حَك ٓأَليَة   َٰل محنحنَي لهُكمح إحن ُكنُتم مُّ  َذ   ٢٤٨ؤح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسرائيل پس از موسي خبر آيا از )داستان( بزرگان بني

نيافتي آنگاه که به پيامبر خودشان گفتند: براي ما 

فرمانراوايي بگمار تا در راه خدا پيکار کنيم، گفت: 

دد پيکار نکنيد، شايد اگر جنگيدن بر شما فرض گر

گفتند: چرا در راه خدا جنگ نکنيم درحاليکه از 

ايم؟ پس وقتي سرزمين و فرزندانمان بيرون رانده شده

پيکار بر آنها مقرر شد روي بر تافتند، به جز افراد 

 اندکي از آنها، و خداوند به ستمکاران داناست.

و پيامبرشان به آنها گفت: همانا خداوند  ﴾246﴿

ه فرمانروايي شما برانگيخته است. گفتند: طالوت را ب

چگونه او فرمانرواي ما باشد در حالي که ما از او به 

فرمانروايي سزاوارتريم و به او مال فراواني داده نشده 

است؟ گفت: همانا خداوند او را بر شما برتري داده و 

در جسم و دانش بر شما برتري بخشيده است، و 

به هرکس که بخواهد  خداوند فرمانروايي خويش را

و  ﴾247﴿ دهد. و خداند گشايشگر داناست.مي

پيامبرشان به آنها گفت: همانا نشاني فرمانروايي او اين 

است که آن صندوقِ )عهد( پيش شما بيايد، که در آن 

باشد، و آرامش خاطري از جانب پروردگارتان مي

هارون بر جاي يادگاري است از آنچه آل موسي و آل

کنند، ند، درحاليکه فرشتگان آن را حمل مياگذاشته

 گمان در آن نشاني براي شماست اگر مؤمن باشيد.بي

﴿248﴾ 
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ا َ ُمبحَتلحيُكم  فَلَمه ُُنودح قَاَل إحنه ٱَّلله
حٱۡلح فََصَل َطالُوُت ب

حَنَهر   ُه  ب َعمح َفَمن َۡشحَب محنحُه فَلَيحَس محّن ح َوَمن لهمح َيطح
 ٓ ح حنهُهۥ محّن  حۚۦْ فََّشحُبواْ محنحُه  فَإ ه فََۢة بحَيدح ََتََف ُغرح

 َمنح ٱغح
إحَله
حيَن َءاَمُنواْ إحَله قَلحيَل   ا َجاَوَزهُۥ ُهَو َوٱَّله ْۚ فَلَمه حنحُهمح  م 

حۚۦْ قَاَل  َالُوَت وَُجُنودحه َوحَم ِبح
ْ ََل َطاقََة نَلَا ٱَلح َمَعُهۥ قَالُوا
 ْ َلَُٰقوا نهُهم مُّ

َ
حيَن َيُظنُّوَن أ حن فحَئة   ٱَّله ح َكم م  قَلحيلٍَة  ٱَّلله
ُۢ بحإحذحنح ٱ َغلََبتح فحَئة   حيَن َكثحَيةَ ََٰبح ُ َمَع ٱلصه حُۗ َوٱَّلله  ٢٤٩َّلله

رحغح َعلَيحَنا 
فح
َ
ٓ أ ْ َربهَنا ۦح قَالُوا َالُوَت وَُجُنودحه ا بََرُزواْ ۡلح َولَمه

قحَداَمَنا َوٱنَصَبح  
َ
حتح أ نَا لََعَ ٱلحَقوحمح ٱلح ا َوَثب  َٰفحرحيَن ُِصح َك

َُٰه  ٢٥٠ ح َوَقَتَل َداوُۥُد َجالُوَت َوَءاتَى َفَهَزُموُهم بحإحذحنح ٱَّلله
ُع  ََل َدفح ُۗ َولَوح ا يََشآُء َمَة وََعلهَمُهۥ محمه حكح حُملحَك َوٱۡلح ُ ٱل ٱَّلله

حَبعحض   َضُهم ب ح ٱنلهاَس َبعح ۡرُض  ٱَّلله
َ لهَفَسَدتح ٱۡلح

نه ٱ ٍل لََعَ َوَلَٰكح َ ُذو فَضح حلحَك َءاتََٰيَُٰت  ٢٥١ٱلحَعَٰلَمحنَي  َّلله ت
حُمرحَسلحنَي  ِۚ ِإَونهَك لَمحَن ٱل ح َق 

حٱۡلح ح َنتحلُوَها َعلَيحَك ب   ٢٥٢ٱَّلله
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

که طالوت با سپاهيان از شهر بيرون آمد، هنگامي و

اي آزمايش خانه گفت: همانا خداوند شما را با رود

ست، و هر کند، پس هرکس از آن بنوشد از من نيمي

کس از آن ننوشد از من است، مگر کسي که مشتي از 

آن با دست خود بردارد، پس جز تعداد اندکي همه از 

آن نوشيدند، و وقتي که او و همراهانش از آن رود 

خانه گذشتند، گفتند: امروز توان مقابله با جالوت و 

لشکريانش را نداريم، کساني که يقين داشتند خداوند 

اهند کرد، گفتند: چه بسا گروه اندگي به را مالقات خو

اذن خدا بر گروه زيادي پيروز شود، و خداوند با 

و هنگاميکه در برابر جالوت  ﴾249﴿ بردباران است.

قرار گرفتند، گفتند: پروردگارا! بر ما صبر و شکيبايي 

فروريز و گامهاي ما را استوار کن و ما را بر قوم کافر 

نها را به ياري شکست پس آ ﴾251﴿ پيروز بگردان.

دادند و داود، جالوت را کشت و خداوند به او 

خواست پادشاهي و پيامبري داد، و به او از آنچه مي

چيزهايي آموخت. و اگر خداوند بعضي از مردم را 

کرد، قطعا زمين تباه بوسيلة بعضي ديگر دفع نمي

 ﴾251﴿ شد، اما خداوند بر جهانيان بخشش دارد.مي

اوند است که آن را به حق بر تو اين آيات خد

 گمان تو از فرستاده شدگان هستي.خوانيم و بيمي

﴿252﴾ 
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َٰ َبعحض    َضُهمح لََعَ لحَنا َبعح حلحَك ٱلرُُّسُل َفضه ن  ۞ت حنحُهم مه م 
ِۚ َُكهَم ٱ َضُهمح َدَرَجَٰت  ۖۡ َوَرَفَع َبعح ُ َوَءاتَيحَنا عحيََس ٱبحَن  َّلله

حَنَٰتح  َي 
َيَم ٱبلح ُ وَ َمرح حُروحح ٱلحُقُدسح  َولَوح َشآَء ٱَّلله َنَُٰه ب يهدح

َ
أ

دح َما َجآَءتحُهُم  حنُۢ َبعح هحم م  دح حيَن محنُۢ َبعح َتَتَل ٱَّله َما ٱقح
نح َءاَمَن َومحنحُهم  ْ فَمحنحُهم مه َتلَُفوا نح ٱخح حَنَُٰت َوَلَٰكح َي 

ٱبلح
نه  ْ َوَلَٰكح َتَتلُوا ُ َما ٱقح ْۚ َولَوح َشآَء ٱَّلله ن َكَفَر َ  مه ٱَّلله

َعُل َما يُرحيُد  ا  ٢٥٣َيفح ْ محمه نفحُقوا
َ
ْ أ حيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َ يَوحم   ِتح
ح
ن يَأ

َ
حن َقبحلح أ َنَُٰكم م 

َله َبيحع  فحيهح َوََل  َرزَقح
ُۗ ُخلهة  َوََل  َٰلحُموَن  َشََََٰٰعة  َٰفحُروَن ُهُم ٱلظه ُ ٱ ٢٥٤َوٱلحَك َّلله

َنة  ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَو ٱلح  ُخُذهُۥ سح
ح
ْۚ ََل تَأ ْۚ  َۡحُّ ٱلحَقيُّوُم َوََل نَوحم 

َمََٰوَٰتح  ُۥ َما ِفح ٱلسه حي َله ۡرضح  َمن َذا ٱَّله
َ َوَما ِفح ٱۡلح

يهحمح َوَما  يحدح
َ
َ أ لَُم َما َبنيح حهحۚۦْ َيعح  بحإحذحن

ۥٓ إحَله َفُع عحنَدهُ يَشح
ء   حََشح ۖۡ َوََل ُُيحيُطوَن ب َفُهمح

ٓ إح  َخلح حنح عحلحمحهۦح ْۚ َله م  حَما َشآَء ب
ۡرَضۖۡ َوََل َي 

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح يُُّه ٱلسه َع ُكرحسح وُدهُۥ وَسح
يُم  ُّ ٱلحَعظح َعلح

ْۚ وَُهَو ٱلح ُظُهَما فح حينحِۖ  ٢٥٥حح َراَه ِفح ٱل 
ََلٓ إحكح

َُٰغوتح  حٱلطه ُفرح ب ْۚ َفَمن يَكح ح َغ 
ُد محَن ٱلح َ ٱلرُّشح قَد تهبنَيه
ح َفَقدح  حٱَّلله محنُۢ ب حُوثحََّقَٰ ََل َوُيؤح َوةح ٱل حٱلحُعرح َسَك ب َتمح ٱسح

ُ َسمحيٌع َعلحيٌم  ُۗ َوٱَّلله  ٢٥٦ٱنفحَصاَم لََها
 
 
 
 
 
 
 

اينان پيامبراني هستند که بعضي را بر بعضي ديگر  

ايم، و از آنان کسي هست که خداوند با او برتري داده

سخن گفته و مراتب برخي را بلند کرده است. و به 

هاي روشن داديم، و او را به هعيسي پسر مريم نشان

وسيلة روح القدس ياري نموديم، و اگر خداوند 

خواست کساني که پس از آنها بودند بعد از اينکه مي

هاي روشنگر پيش آنان آمد، با يکديگر جنگ نشانه

کردند، ولي آنان اختالف ورزيدند پس بعضي نمي

 ايمان آوردند، و برخي کفر پيشه کردند، و اگر خداوند

کردند، اما خواست آنها با يکديگر جنگ نميمي

اي  ﴾253﴿ دهد.خداوند آنچه بخواهد انجام مي

ايد! از آنچه به شما روزي که ايمان آوردهکساني

ايم انفاق کنيد قبل از اينکه روزي بيايد که در آن داده

نه خريد و فروشي هست، و نه دوستي و نه سفارشي، 

« اهلل»عبود به حقي جز م ﴾254﴿ کافران ستمکارانند.

وجود ندارد، زنده و پايدار است، چُرت و خواب او را 

گيرد، آنچه در آسمانها و زمين است از آن فرا نمي

اوست، کيست که نزد او شفاعت کند مگر باذن او؟ 

داند، و از علم او آگاهي گذشته و آيندة ايشان را مي

رد( مگر يابند )و به دانش او احاطه پيدا نخواهند کنمي

آن مقدار که او بخواهد، کرسي او آسمانها و زمين را 

فرا گرفته است. و نگاهداري آنها براي او مشکل 

ر دين  ﴾255﴿ نيست، و او واالتر و بزرگتر است.

اجباري نيست، به راستي که هدايت از گمراهي جدا 

شده است. پس هرکس که به طاغوت کفر ورزد، و به 

استي که به دستاويز محکمي خدا ايمان بياورد، به ر

چنگ زده است که گسستني نيست و خداوند شنواي 

 ﴾256﴿ داناست.
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لَُمَٰتح إحََل  حَن ٱلظُّ  َُيحرحُجُهم م 
ْ حيَن َءاَمُنوا ُّ ٱَّله ُ َولح ٱَّلله

َُٰغوُت َُيحرحُجوَنُهم  َآؤُُهُم ٱلطه َلح وح
َ
حيَن َكَفُرٓواْ أ ٱنلُّورحِۖ َوٱَّله

حَن ٱنلُّورح إحََل ٱل َحَُٰب ٱنلهارحِۖ ُهمح م  صح
َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
لَُمَٰتح  أ ظُّ

وَن  ُ حي َحآجه إحبحَرَٰهح  ٢٥٧فحيَها َخَِٰلح لَمح تََر إحََل ٱَّله
َ
َم ِفح أ

حُملحَك إحذح َقاَل إحبحَرَٰهح  ُ ٱل َُٰه ٱَّلله نح َءاتَى
َ
ٓ أ حهۦح حي َرب  َ ٱَّله ح ُم َرَب 

محيُتۖۡ 
ُ
ۦ َوأ ح ۡحح

ُ
نَا۠ أ
َ
ۦ َوُيمحيُت َقاَل أ ح ُم فَإحنه َقاَل إحبحَرَٰهح  يُۡحح

حَها محَن  تح ب
ح
حقح فَأ َمّشح

ح محسح محَن ٱل حٱلشه ِتح ب
ح
َ يَأ ٱَّلله

دحي ٱلحَقوحَم  ُ ََل َيهح ُۗ َوٱَّلله حي َكَفَر رحبح َفُبهحَت ٱَّله َمغح
ح ٱل

َٰلحمحنَي  َية   ٢٥٨ٱلظه َٰ قَرح حي َمره لََعَ وح َكٱَّله
َ
َ َخاوحَيٌة  أ َوهح

َها قَاَل  َٰ ُعُروشح ۦ  لََعَ ح َٰ يُۡحح
ّنه
َ
ۖۡ أ حَها ت َد َموح ُ َبعح ح ٱَّلله ه َهَٰذح
ُ محاْئََة ََعم   َماتَُه ٱَّلله

َ
ۖۥۡ قَاَل َكمح بَلحثحَتۖۡ قَاَل ثُ  فَأ مه َبَعَثُه

م ِۖ  َض يَوح وح َبعح
َ
حثحَت محاْئََة ََعم  قَاَل بَل  بَلحثحُت يَوحًما أ

 بله
 ۡۖ حَك لَمح يَتََسنههح اب َوٱنُظرح إحََلَٰ  فَٱنُظرح إحََلَٰ َطَعامحَك َوَۡشَ

َعلََك َءايَة   َجح َارحَك َونلح ِۖ َوٱنُظرح إحََل  ۡحح حلنهاسح ٱلحعحَظامح ل 
ُسوَها َۡلحم   َُها ُثمه نَكح ا َكيحَف نُنِشح ْۚ فَلَمه َ ََلُۥ قَاَل ا تَبَنيه

ء   ح َۡ ح 
َٰ ُك  َ لََعَ نه ٱَّلله

َ
لَُم أ عح

َ
ير   أ   ٢٥٩قَدح
 
 
 
 
 
 
 
 

ان است آنان را از خداوند سرپرست و کارساز مؤمن

برد و کساني که کفر سوي نور بيرون ميها بهتاريکي

را از اند سرپرستشان طاغوت است که آنانورزيده

کشانند. ايشان ياران سوي تاريکي ميروشنايي به

آيا از  ﴾257﴿ اند و در آن جاودانه خواهند بود.آتش

)حال( کسي که خداوند به او پادشاهي بخشيده بود و 

ابراهيم در مورد پروردگارش مجادله کرد خبرداري؟ با 

آنگاه که ابراهيم گفت: پروردگار من کسي است که 

ميراند. گفت: من )نيز( زنده کند و ميزنده مي

ميرانم، ابراهيم گفت: خداوند خورشيد گردانم و ميمي

آورد، تو آن را از مغرب برآور، پس را از مشرق بر مي

حيران شد و خداوند قوم  کسي که کفر ورزيده بود

يا همچون کسي  ﴾258﴿ کند.ستمکار را هدايت نمي

ها و ديوارها اي گذر کرد که سقفکه از کنار دهکده

هايش فرو ريخته بود، گفت: چگونه خداوند اين بر پايه

گرداند؟ پس خدا او را صد را پس از مردنش زنده مي

سال ميراند، سپس او را زنده کرد و گفت: چقدر 

اي؟ گفت: يک روز يا بخشي از روز را )در اين اندهم

ام( گفت: بلکه صد سال در اين حال حال مانده

اي، پس به خوراک و نوشيدنيت نگاه کن تغيير مانده

اي براي نيافته است، و به خرت بنگر، و تا تو را نشانه

ها بنگر که چگونه آنها مردم قرار دهيم، و به استخوان

پوشانيم، پس سپس بر آن گوشت مي دهيم،را پيوند مي

دانم که خداوند بر وقتي براي او روشن شد، گفت: مي

 ﴾259﴿ هر چيزي تواناست.
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َو ِإَوذح قَاَل إحبحَرَٰهح 
َ
ِۖ قَاَل أ ََتَٰ حَموح ح ٱل رح يح َكيحَف تُۡحح

َ
ح أ ُم َرب 

ِۖ قَاَل فَُخذح  بح
َمئحنه قَلح َطح ح

ن َل  محنِۖ قَاَل بََلَٰ َوَلَٰكح  لَمح تُؤح
َبَعة   رح
َ
حَن  أ ح م 

َٰ ُك  َعلح لََعَ ح َفُِصحُهنه إحََلحَك ُثمه ٱجح يح ٱلطه
حنحُهنه ُجزحء   َجَبل   ي  ا م  حيَنَك َسعح ت

ح
ُعُهنه يَأ لَمح ُثمه ٱدح ْۚ َوٱعح ا

نه ٱ
َ
َ َعزحيٌز َحكحيم  أ َٰلَُهمح  ٢٦٠ َّلله َو مح

َ
حيَن يُنفحُقوَن أ َثُل ٱَّله مه

ح َكَمَثلح  ح  ِفح َسبحيلح ٱَّلله
حَل ِفح ُك  ۢنَبَتتح َسبحَع َسَناب

َ
َحبهٍة أ

حاْئَُة َحبهة    ُسۢنُبلَة   ُ َوٱ م  ْۚ َوٱَّلله حَمن يََشآُء ُ يَُضَٰعحُف ل َّلله
ٌع َعلحيٌم  ح  ٢٦١َوَٰسح َٰلَُهمح ِفح َسبحيلح ٱَّلله َو مح

َ
حيَن يُنفحُقوَن أ ٱَّله
ْ َمن    نَفُقوا

َ
ٓ أ ذ  ا َوََلٓ ُثمه ََل يُتحبحُعوَن َما

َ
رُُهمح ى أ جح

َ
هُهمح أ ل

حهحمح َوََل َخوحٌف َعَليحهحمح َوََل ُهمح   ٢٦٢َُيحَزنُوَن عحنَد َرب 
ل   حن َصَدقَة   ۞قَوح فحَرةٌ َخيح  م  ُروف  َوَمغح عح ذ   مه

َ
 ىُۗ يَتحَبُعَهآ أ

ٌّ َحلحيم  َوٱ ُ َغّنح حيَن ءَ  ٢٦٣ َّلله َها ٱَّله يُّ
َ
أ لُواْ َيَٰٓ اَمُنواْ ََل ُتبحطح

ح  حٱل َٰتحُكم ب حي يُنفحُق َماََلُۥ رحئَآَء َصَدَق
َذىَٰ َكٱَّله

َ ح َوٱۡلح َمن 
رحِۖ َفَمَثلُُهۥ َكَمَثلح  َوحمح ٱٓأۡلخح

ح َوٱَلح حٱَّلله محُن ب ٱنلهاسح َوََل يُؤح
َواٍن َعلَيحهح تَُراب   َكُهۥ َصِلح   َصفح حل  َفََتَ َصابَُهۥ َواب

َ
اۖۡ َله فَأ

ء  َيقح  ح َۡ  َٰ ُروَن لََعَ ُْۗ َوٱ دح ا َكَسُبوا حمه ُ م  دحي َّلله  ََل َيهح
َٰفحرحيَن  َك

  ٢٦٤ٱلحَقوحَم ٱلح
 
 
 
 
 
 
 

و به يادآور هنگامي را که ابراهيم گفت: پروردگارا! 

کني، به من نشان ده که چگونه مردگان را زنده مي

فرمود: آيا ايمان نداري؟ گفت: آري! ايمان دارم ولي 

براي اينکه دلم اطمينان پيدا کند. فرمود: چهار تا از 

را بگير و آنها را نزد خود تکه تکه کن، سپس  پرندگان

هر قسمت از آنها را بر کوهي قرار بده، سپس آنها را 

سوي تو آيند، و بدان که خداوند بخوان )که( شتابان به

ن مثال کساني که مالهايشا ﴾261﴿ عزيز و حکيم است.

ايست که هفت کنند مثل دانهرا در راه خدا صرف مي

هر خوشه صد دانه است و  روياند و درخوشه مي

خداوند براي هرکس که بخواهد )آن را( چندين برابر 

 ﴾261﴿ نمايد و خداوند گشايشگر داناست.مي

کنند سپس که مالهايشان را در راه خدا انفاق ميکساني

رسانند، گذارند، و آزار نميبه دنبال آن منت نمي

پاداششان نزد پروردگارشان است، و نه ترسي بر 

گفتار نيکو  ﴾262﴿ گردند.ت و نه اندوهگين مياسآنه

اي که به دنبال آن آزار باشد بهتر و گذشت از صدقه

اي  ﴾263﴿نيازِ بردبار است. است، و خداوند بي

ايد! صدقات خود را با منّت که ايمان آوردهکساني

نهادن و آزار رساندن باطل مکنيد، همچون کسي که 

مايي در مقابل مردم مالش را به منظور تظاهر و خودن

کند و به خدا و روز آخرت ايمان ندارد. پس انفاق مي

مَثَل او همچون مَثَل سنگ صاف و بزرگي است که بر 

شسته( است، و باراني شديد بر آن روي آن خاکي )ن

باريده، و آن )سنگ خارا( را سخت و صاف بر جاي 

 اند،نهاده باشد. )رياکاران( نيز از آنچه به دست آورده

 کند.برند، و خداوند کافران را هدايت نميسودي نمي

﴿264﴾  
 



 سوره بقره                          45                                                      قرآن كريم ترمجه معانى   
 

 

ح  َٰلَُهُم ٱبحتحَغآَء َمرحَضاتح ٱَّلله َو مح
َ
حيَن يُنفحُقوَن أ َوَمَثُل ٱَّله

حل  َوتَثحبحيت   َصاَبَها َواب
َ
حَربحَوٍة أ ِۢ ب هحمح َكَمَثلح َجنهة نُفسح

َ
حنح أ ا م 

ح َفإحن لهمح يُ َف  َفنيح عح ُكلََها ضح
ُ
حل  اتَتح أ بحَها َواب ُۗ  صح

َفَطل  
ٌي  َملُوَن بَصح حَما َتعح ُ ب ن  ٢٦٥َوٱَّلله

َ
َحُدُكمح أ

َ
يََودُّ أ

َ
أ

حيل   تَُكوَن ََلُۥ َجنهة  
حن َّنه َناب   م  عح

َ
ََتحرحي محن  َوأ

نحَهَُٰر ََلُۥ 
َ َصابَُه َِتحتحَها ٱۡلح

َ
ح ٱثلهَمَرَٰتح َوأ

فحيَها محن ُك 
حيهة   كحََبُ َوََلُۥ ُذر 

َصار  ُضَعفَ  ٱلح ٓ إحعح َصاَبَها
َ
فحيهح نَار   آُء فَأ

حَك  ُۗ َكَذَٰل ََتَقَتح ُ لَُكُم ٱٓأۡلتََٰيَٰتح فَٱحح ُ ٱَّلله ح لََعلهُكمح  يُبنَي 
ُروَن  ْ محن   ٢٦٦َتَتَفكه نفحُقوا

َ
ْ أ حيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ِۖ ۡرضح
َ حَن ٱۡلح َنا لَُكم م  رَجح خح

َ
آ أ حَبَٰتح َما َكَسبحُتمح َومحمه َطي 

ُتم أَِب َبحيَث محنحُه تُنفحُقوَن َولَسح
ْ ٱۡلح ُموا يهح َوََل َتَيمه ذح خح

ٌّ َۡححيٌد  َ َغّنح نه ٱَّلله
َ
لَُمٓواْ أ محُضواْ فحيهحِۚ َوٱعح ن ُتغح

َ
ٓ أ  ٢٦٧إحَله

َشآءحِۖ  حٱلحَفحح ُمرُُكم ب
ح
َر َوَيأ يحَطَُٰن يَعحُدُكُم ٱلحَفقح ٱلشه

فحَرة   غح ُ يَعحُدُكم مه حنحُه  َوٱَّلله ُۗ م  َل  ٌع َعلحيم   َوٱَوَفضح ُ َوَٰسح  َّلله
َمَة َفَقدح  ٢٦٨ حكح ْۚ َوَمن يُؤحَت ٱۡلح َمَة َمن يََشآُء حكح

َتح ٱۡلح يُؤح
َ َخيح   وَتح

ُ
َبَٰبح ا َكثحي  أ

لح
َ ْولُواْ ٱۡلح

ُ
ٓ أ ُر إحَله كه   ٢٦٩اُۗ َوَما يَذه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

که اموال خود را براي طلب خشنودي و مثَل کساني

کنند، ه دارند انفاق ميين و باوري کخدا و به خاطر يق

اي قرار دارد، و بر آن مانند مَثل باغي است که در تپه

باران تندي ببارد، و دو برابر ميوه دهد، و اگر باران 

تندي بر ان نبارد باران خفيفي بر آن ببارد، و خداوند به 

آيا کسي از شما دوست  ﴾265﴿ کنيد بيناست.آنچه مي

رختان خرما و انگور داشته باشد و از دارد که باغي از د

گونه ميوه برايش ببار زير آن رودها روان باشد، و هر

آوَرد، و در حالي که پيري او را فراگرفته و فرزنداني 

ضعيف و ناتوان دارد ناگهان گردباري که آتشي در آن 

است بر آن بوزد و باغ بسوزد؟ اين چنين خداوند آيات 

اي  ﴾266﴿ تا بيانديشيد. کندرا براي شما بيان مي

اي که ايد! از چيزهاي پاکيزهکه ايمان آوردهکساني

ايد، و از آنچه ما از زمين برايتان بدست آورده

ايم انفاق کنيد، و به سراغ چيزهاي ناپاک رويانده

نرويد، تا از آن ببخشيد، در حالي که شما آن چيز 

گيريد، مگر آنکه از بدي آن چشم ناپاک را نمي

 نياز و ستوده است.خداوند بيوشيد، و بدانيد که بپ

دهد، و شيطان شما را وعدة فقر و تهيدستي مي ﴾267﴿

به شما نويد دهد، و خداوند شما را به زشتي فرمان مي

دهد و خداوند گشايشگر آمرزش و بخشش مي

حکمت را به کسي که بخواهد،  ﴾268﴿ داناست.

ود به بخشد و هرکس که حکمت به او داده شمي

راستي که خير بسياري به او داده شده است و جز 

  ﴾269﴿ گيرند.خردمندان پند نمي
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ر  
حن نهذح تُم م  وح نََذرح

َ
َفَقٍة أ حن نه ُتم م  نَفقح

َ
ٓ أ َ فَإحنه ٱ َوَما َّلله

نَصاٍر 
َ
َٰلحمحنَي محنح أ حلظه ۗۥُ َوَما ل لَُمُه إحن ُتبحُدواْ  ٢٧٠َيعح

 ۡۖ َ ا هح َٰتح فَنحعحمه َدَق تُوَها ٱلحُفَقَرآَء  ٱلصه ِإَون َُّتحُفوَها َوتُؤح
حن  َفُهَو َخيح   حُر َعنُكم م  ْۚ َوُيَكف  ح لهُكمح ُۗ َسي  اتحُكمح

َملُوَن َخبحي   حَما َتعح ُ ب َُٰهمح ۞له  ٢٧١ َوٱَّلله يحَس َعلَيحَك ُهَدى
 محنح َخيح  

ْ ُۗ َوَما تُنفحُقوا ي َمن يََشآُء دح َ َيهح نه ٱَّلله  َوَلَٰكح
ن
َ
ْۚ َوَما تُنفحُقوَن إحَله فَِلح ُكمح حْۚ َوَما ُفسح هح ٱَّلله ٱبحتحَغآَء وَجح

لَُموَن  يَُوفه  تُنفحُقواْ محنح َخيح   نُتمح ََل ُتظح
َ
 ٢٧٢إحََلحُكمح َوأ

يُعوَن  َتطح ح ََل يَسح واْ ِفح َسبحيلح ٱَّلله ُ ِصح حح
ُ
حيَن أ حلحُفَقَرآءح ٱَّله ل

ب   ۡرضح َۡضح
َ نحَيآَء محَن َُيحَسُبُهُم ٱۡلحَ ا ِفح ٱۡلح غح

َ
اهحُل أ

يَمَُٰهمح ََل يَسح  حسح رحُفُهم ب فح َتعح َاف  ٱتلهَعفُّ ُۗ لُوَن ٱنلهاَس إحۡلح ا
ْ محنح  حهۦح َعلحيٌم فَإحنه ٱ َخيح  َوَما تُنفحُقوا َ ب حيَن  ٢٧٣َّلله ٱَّله

حلح َوٱنلهَهارح َسح   
حٱَله َٰلَُهم ب َو مح

َ
فَلَُهمح  ا وََعََلنحَية  يُنفحُقوَن أ

رُ  جح
َ
يحهحمح َوََل ُهمح ُهمح عحنَد أ

حهحمح َوََل َخوحٌف َعلَ َرب 
  ٢٧٤َُيحَزنُوَن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا و هر مالي را که در راه خدا انفاق کنيد و يا نذري ر

داند و براي که به گردن بگيريد خداوند آن را مي

اگر صدقات و  ﴾271﴿ ستمکاران ياوري نيست.

اگر آن را  ها را آشکار کنيد کار خوبي است، وبخشش

پنهان نماييد و به نيازمندان بدهيد برايتان بهتر است، و 

پوشاند و خداوند به آنچه خداوند گناهانتان را مي

هدايت آنها بر تو الزم  ﴾271﴿کنيد آگاه است. مي

نيست بلکه خداوند هرکس را که بخواهد هدايت 

نمايد و هر آنچه انفاق کنيد براي خودتان است. و مي

کنيد مگر براي طلب رضاي خدا، و هر چيز يانفاق نم

ه شما خوب و نيکي که انفاق کنيد به طور کامل ب

 ﴾272﴿ شود.شود و به شما ستمي نميبازگردانده مي

)اين صدقات( براي نيازمنداني است که در راه خدا 

توانند در زمين مسافرت کنند. به اند و نميبازمانده

ادان آنها را توانگر علت خويشتن داري و مناعت طبع، ن

اصرار شناسي، با پندارد، آنها را از سيمايشان ميمي

خواهند. و هرچه از خوبي انفاق چيزي از مردم نمي

ب و که شکساني ﴾273﴿ کنيد خداوند به آن داناست.

کنند روز و پنهان و آشکار اموال خود را انفاق مي

پاداششان نزد پروردگارشان است و نه ترسي بر 

 ﴾274﴿ شوند.ت، و نه اندوهگين ميآنهاس
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ْ ََل َيُقوُموَن إحَله َكَما َيُقوُم  ا حَبوَٰ وَن ٱلر 
ُكلُ
ح
حيَن يَأ ٱَّله

ُهمح  نه
َ
حأ حَك ب َٰل ْۚ َذ ح َمس 

ح يحَطَُٰن محَن ٱل حي َيَتَخبهُطُه ٱلشه ٱَّله
َيحَع  ُ ٱبلح َحله ٱَّلله

َ
ُْۗ َوأ ا حَبوَٰ َيحُع محثحُل ٱلر 

َما ٱبلح َم قَالُٓواْ إحنه وََحره
ْْۚ َفَمن َجآَءهُۥ َموحعحَظة   ا حَبوَٰ ح  ٱلر  حهۦح فَٱنَتَِهَٰ فَلَُهۥ م  ب  ن ره

ْوَلَٰٓئحَك 
ُ
حۖۡ َوَمنح ََعَد فَأ ۥٓ إحََل ٱَّلله ُرُه مح

َ
َما َسلََف َوأ

وَن  ُ َحَُٰب ٱنلهارحِۖ ُهمح فحيَها َخَِٰلح صح
َ
ُ  ٢٧٥أ َحُق ٱَّلله َيمح

 ُ َٰتح  َوٱَّلله َدَق َبح ٱلصه  َوُيرح
ْ ا حَبوَٰ اٍر ٱلر   ََل ُُيحبُّ ُكه َكفه
ثحيٍم 

َ
َٰلحَحَٰتح  ٢٧٦أ ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا حيَن َءاَمُنوا إحنه ٱَّله

ُرُهمح عحنَد  جح
َ
َكوَٰةَ لَُهمح أ ْ ٱلزه لَوَٰةَ َوَءاتَُوا ْ ٱلصه قَاُموا

َ
َوأ

حهحمح َوََل َخوحٌف َََلحهحمح َوََل ُهمح َُيحَزنُوَن  َها  ٢٧٧َرب  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

حيَن َءا حبَ ٱَّله َ محَن ٱلر  َ َوَذُرواْ َما بََّقح اْ إحن وَٰٓ َمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله
محنحنَي  ؤح َرحب   ٢٧٨ُكنُتم مُّ َذنُواْ ِبح

ح
َعلُواْ فَأ حَن  فَإحن لهمح َتفح م 

َٰلحُكمح ٱ َو مح
َ
حۖۦۡ ِإَون تُبحُتمح فَلَُكمح رُُءوُس أ ح َورَُسوَلح َّلله

لَُموَن  لحُموَن َوََل ُتظح ة  َۚإحن و ٢٧٩ََل َتظح َ  ََكَن ُذو ُعِسح
َرةٌ إحََلَٰ َميحَِسَ  ْ َخيح  لهُكمح  ة ِۚ َفَنظح قُوا ن تََصده

َ
إحن َوأ

لَُموَن  ْ يَوحم   ٢٨٠ُكنُتمح َتعح ُقوا ا تُرحَجُعوَن فحيهح إحََل َوٱته
س   َٰ ُكُّ َنفح حۖۡ ُثمه تَُوِفه ا َكَسَبتح َوُهمح ََل  ٱَّلله مه

لَُموَن   ٢٨١ُيظح
 
 
 
 
 

 

خيزند مگر خورند، )از قبر( بر نميکه ربا ميکساني 

مانند کسي که شيطان او را دچار ديوانگي کرده است، 

اين بدان جهت است که گفتند: خريد و فروش صرفاً 

مانند ربا است، درحاليکه خداوند خريد و فروش را 

حالل نموده و ربا راحرام کرده است، پس هرکس که 

از  ردگارش به او رسيده واندرزي از جانب پرو

رباخواري دست کشيد، آنچه در گذشته به دست 

باشد و کار او با خداست، و آورده است از آن او مي

هر آن کس که به رباخواري باز گردد، پس ايشان اهل 

 ﴾275﴿ اند، و در آن جاودانه خواهند بود.آتش

سازد، و صدقات را افزايش خداوند ربا را تباه مي

گناهکاري را دوست  دهد، و خداوند هيچ ناسپاسِمي

که ايمان آورده و گمان کسانيبي ﴾276﴿ندارد. 

کارهاي شايسته انجام داده و نماز را بر پا داشته و 

اند پاداششان نزد پروردگارشان است، و زکات پرداخته

 ﴾277﴿شوند. نه ترسي بر آنهاست و نه اندوهگين مي

 ايد! از خدا بترسيد و باقيکه ايمان آوردهاي کساني

و  ﴾278﴿مانده ربا را رها کنيد اگر شما مؤمن هستيد. 

اگر چنين نکرديد بدانيد که به جنگ با خدا و پيامبرش 

هايتان از آن ايد، و اگر توبه کرديد، سرمايهبرخاسته

شود. کنيد و نه بر شما ستم ميخودتان است، نه ستم مي

و اگر )بدهکارتان( تنگدست بود، تا فرا  ﴾279﴿

شود، و اگر ببخشيد ش، مهلت داده ميرسيدن گشاي

و از روزي  ﴾281﴿دانيد. برايتان بهتر است اگر مي

سوي خدا بازگردانده به بترسيد که در آن روز

شويد، سپس هرکس هر آنچه را که کسب کرده مي

کند و بر آنان ستم است به صورت کامل دريافت مي

 ﴾281﴿ شود.نمي
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حيَن َءاَمُنوٓ  َها ٱَّله يُّ
َ
أ َجل  َيَٰٓ

َ
حَديحٍن إحََلَٰٓ أ  إحَذا تََدايَنُتم ب

ْ  ا
َسم    ِۚ  مُّ لح حٱلحَعدح حُبُۢ ب ُتب بهيحَنُكمح ََكت َكح

ْۚ َوَلح ُتُبوهُ فَٱكح
 ْۚ ُ ُتَب َكَما َعلهَمُه ٱَّلله ن يَكح

َ
َب ََكتحٌب أ

ح
َوََل يَأ

َ َربهُهۥ  َتهقح ٱَّلله
َقُّ َوَلح حي َعلَيحهح ٱۡلح لحلح ٱَّله ُمح

ُتبح َوَلح فَلحَيكح
ْۚ َوََل َيبحَخسح محنحُه َشيح  َقُّ ا حي َعلَيحهح ٱۡلح فَإحن ََكَن ٱَّله

لحلح  ن يُمحله ُهَو فَلحُيمح
َ
يُع أ َتطح وح ََل يَسح

َ
وح َضعحيًفا أ

َ
َسفحيًها أ

 ۡۖ حَجالحُكمح  َشهحيَديحنح محن ر 
ْ هحُدوا تَشح ِۚ َوٱسح لح َعدح

حٱلح ُُّهۥ ب َوَلح
ح فَرَُجل   مح يَُكونَا رَُجلَنيح

تَ  فَإحن له
َ
َرأ ن َوٱمح انح محمه

حَر  َُٰهَما َفُتَذك  َدى له إححح ن تَضح
َ
َهَدآءح أ َن محَن ٱلشُّ تَرحَضوح

 ْْۚ َهَدآُء إحَذا َما ُدُعوا َب ٱلشُّ
ح
ْۚ َوََل يَأ َرىَٰ خح

ُ َُٰهَما ٱۡلح َدى إححح
َجلحهحۚۦْ َوََل تَسح 

َ
وح َكبحًيا إحََلَٰٓ أ

َ
ُتُبوهُ َصغحًيا أ ن تَكح

َ
ُمٓواْ أ
قحسَ 
َ
َٰلحُكمح أ َله َذ

َ
َّنَٰٓ أ دح

َ
َهََٰدةح َوأ حلشه قحَوُم ل

َ
ح َوأ ُط عحنَد ٱَّلله

ة   َ حَجََٰرةً َحاۡضح ن تَُكوَن ت
َ
ٓ أ ْ إحَله تَابُٓوا يُروَنَها  تَرح تُدح

ُۗ بَيحَنُكمح فَلَيحَس َعلَيحُكمح ُجَناٌح  ُتُبوَها َله تَكح
َ
أ
ْۚ َوََل يَُضٓاره ََكتحب   ُتمح ْ إحَذا َتَباَيعح هحُدٓوا شح

َ
ْۚ َوََل  َوأ  َشهحيد 

ۖۡ ِإَون تَ  َ ْ ٱَّلله ُقوا ُۗ َوٱته حُكمح حنهُهۥ فُُسوُقُۢ ب  فَإ
ْ َعلُوا فح

ٍء َعلحيم   ح َۡ ح 
حُكل  ُ ب ُۗ َوٱَّلله ُ حُمُكُم ٱَّلله

  ٢٨٢ َوُيَعل 
 
 
 
 
 
 
 
 

ايد! اگر به همديگر تا مدت که ايمان آوردهاي کساني

معيني وامي داديد آن را بنويسيد، و بايد نويسنده 

اي نبايد از نوشتن ا بنويسد، و هيچ نويسندهدادگرانه آنر

آن، آنگونه که خدا به او آموخته است ابا ورزد، پس 

بايد بنويسد و کسي که حق بر اوست امال کند و از 

ش بترسد، و چيزي از آن کم نکند. پس اگر پروردگار

کسي که حق بر اوست سفيه و نادان يا ناتوان بود، يا 

اش به دادگري امال ولي توانست امال کند، بايدنمي

کند، و دو گواه از مردانتان گواه بگيريد، و اگر دو مرد 

نبودند پس يک مرد و دو زن از گواهاني که 

پسنديد، تا اگر يکي از آن دو )زن( فراموش کرد مي

ديگري به او يادآوري کند. و هرگاه گواهان براي 

تن گواهي دادن خوانده شوند نبايد سرباز زنند. و از نوش

وام طبق موعدش خواه کم باشد يا زياد خسته نشويد. 

تر است، و براي گواهي دادن اين نزد خداوند عادالنه

استوارتر، و براي دين که دچار شک نشويد )به 

تر است، مگر اينکه تجارتي نقدي باشد احتياط( نزديک

کنيد، پس در که در ميان خود دست به دست مي

که آن را ننويسيد. و  اينصورت بر شما گناهي نيست

چون خريد و فروش کرديد بايد گواه بگيريد، و نبايد 

نويسنده و شاهد زيان ببينند، و اگر چنين کاري کنيد از 

ايد. و از خدا بترسيد و فرمان خدا سرپيچي کرده

آموزد و خداوند به هر چيزي خداوند به شما مي

 ﴾282﴿ داناست.
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َٰ َسَفر  
حب   ۞ِإَون ُكنُتمح لََعَ ْ ََكت ا فَرحَهَٰن  َولَمح ََتحُدوا

 ۡۖ ُبوَضة  قح ُضُكم َبعحض  مه محَن َبعح
َ
حي ا فَلحيُ فَإحنح أ ح ٱَّله َؤد 

َتهقح 
َمََٰنَتُهۥ َوَلح

َ
تُمحَن أ ُتُمواْ  ٱؤح ۗۥُ َوََل تَكح َ َربهُه ٱَّلله

حم   ۥٓ َءاث َها فَإحنهُه ُتمح ْۚ َوَمن يَكح َهََٰدَة ۗۥُ َوٱ ٱلشه حَما قَلحُبُه ُ ب َّلله
َمََٰوَٰتح َوَما ِفح  ٢٨٣ َملُوَن َعلحيم  َتعح  ح َما ِفح ٱلسه ه ح َّلل 

وح َُّتحُفوُه 
َ
ُكمح أ نُفسح

َ
ٓ أ ْ َما ِفح ۡرضح  ِإَون ُتبحُدوا

َ ٱۡلح
ُب َمن  ح حَمن يََشآُء َوُيَعذ  فحُر ل ۖۡ َفَيغح ُ حهح ٱَّلله بحُكم ب ُُيَاسح

ء   ح َۡ ح 
َٰ ُك  ُ لََعَ ُۗ َوٱَّلله يٌر  يََشآُء حَمآ َءاَمَن ٱلره  ٢٨٤َقدح ُسوُل ب

نزحَل إحََلحهح 
ُ
ح أ حٱَّلله محُنوَنْۚ ُكٌّ َءاَمَن ب ُمؤح

ح حهۦح َوٱل ب  محن ره
َحد  
َ
َ أ حُق َبنيح حن  َوَمَلَٰٓئحَكتحهۦح َوُكُتبحهۦح َورُُسلحهۦح ََل ُنَفر  م 

 ْ َرانََك َربهَنا ِإَوََلحَك رُُّسلحهحۚۦْ َوقَالُوا ۖۡ ُغفح َنا َطعح
َ
َنا َوأ َسمحعح

ُي  حَمصح ْۚ لََها َما  ٢٨٥ٱل َعَها ًسا إحَله وُسح ُ َنفح حُف ٱَّلله ََل يَُكل 
ٓ إحن  نَا ذح ُۗ َربهَنا ََل تَُؤاخح تََسَبتح َكَسَبتح وََعلَيحَها َما ٱكح

ٓ إحصح   ْۚ َربهَنا َوََل َِتحمحلح َعلَيحَنا نَا
ح
َطأ خح

َ
وح أ
َ
ٓ أ يَنا هسح ا َكَما ن

ْۚ َربهَنا حيَن محن َقبحلحَنا حلحَنا َما ََل  َۡحَلحَتُهۥ لََعَ ٱَّله َوََل ُِتَم 
 ْۚٓ َنا فحرح نَلَا َوٱرحَۡحح ُف َعنها َوٱغح حهحۖۦۡ َوٱعح نَت  َطاقََة نَلَا ب
َ
أ

َٰفحرحيَن  َك
نَا لََعَ ٱلحَقوحمح ٱلح ََٰنا فَٱنُِصح لَى  ٢٨٦َموح

 
 
 
 
 
 
 
 

اي نيافتيد پس و اگر در مسافرت بوديد و نويسنده

ن گروي بستانيد، و اگر کسي از شما ديگري را امي

انتش دانست، بايد کسي که امين قرار داده شده است ام

را باز پس بدهد، و از پروردگارش بترسد، و شهادت را 

پنهان نکنيد، و هرکس که آن را پنهان کند دلش 

 کنيد داناست.گناهکار است، و خداوند به آنچه مي

آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست،  ﴾283﴿

اريد آشکار کنيد يا آن را را و اگر آنچه را در دل د

کند، پس ما را بر آن محاسبه ميپنهان نماييد خداوند ش

آمرزد، و هرکس را که هرکس را که بخواهد مي

دهد، و خداوند بر هر چيزي بخواهد عذاب مي

پيامبر به آنچه از جانب پروردگارش  ﴾284﴿ تواناست.

 بر او نازل شد ايمان آورد، و مؤمنان همگي به خدا و

فرشتگان و کتابها و پيامبرانش ايمان آوردند )و گفتند:( 

گذاريم و گفتند: بين هيچ يک از پيامبرانش فرق نمي

شنيديم و اطاعت کرديم. پروردگارا! آمرزش ترا 

 ﴾285﴿ سوي توست.خواهيم، و بازگشت بهمي

کس را جز به اندازه توانش مکلف هيچ خداوند

هد به سود خود کند، هر کار نيکي که انجام دنمي

کرده، و هرکار بدي که انجام دهد به زيان خود کرده 

است. پروردگارا! اگر فراموش کرديم يا به خطا رفتيم، 

ما را مگير. پروردگارا! بار سنگين بر ما مگذار آن چنان 

اي. که بر کساني که پيش از ما بودند گذاشته

پروردگارا! آنچه تاب و توانش را نداريم بر دوش ما 

گذار و از ما درگذر، و ما را بيامرز، و بر ما رحم فرما، م

تو سرور ما هستي، پس ما را بر قوم کافران پيروز 

 ﴾286﴿ گردان.
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 َرانَ ُسوَرةُ آلح عحمح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ُ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَو ٱلحَۡحُّ ٱلحَقيُّوُم  ١الٓٓم  َل  ٢ٱَّلله نَزه
ق   َعلَيحَك  ح ح ُمَصد  َق 

حٱۡلح كحَتََٰب ب
حَما ٱلح نَزَل ا ل 

َ
َ يََديحهح َوأ َبنيح

َنحيَل  ح
ََٰة َوٱۡلح َرى نَزَل ى محن َقبحُل ُهد   ٣ٱتلهوح

َ
حلنهاسح َوأ ل 

ْ أَِب حيَن َكَفُروا قَاَنُۗ إحنه ٱَّله ح لَُهمح َعَذاب  ٱلحُفرح  تََٰيَٰتح ٱَّلله
ُۗ َوٱ يد  ُ َعزحيز  َشدح َ ََل ََيحََفَٰ ٱ إحنه  ٤ُذو ٱنتحَقاٍم  َّلله َّلله
ء   ح َۡ مَ  َعلَيحهح  ۡرضح َوََل ِفح ٱلسه

َ حي  ٥آءح ِفح ٱۡلح ُهَو ٱَّله
ْۚ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَو  رحَحامح َكيحَف يََشآُء

َ حرُُكمح ِفح ٱۡلح يَُصو 
َكحيُم  َعزحيُز ٱۡلح

َتََٰب  ٦ٱلح نَزَل َعلَيحَك ٱلحكح
َ
حٓي أ ُهَو ٱَّله

حَكَمَٰ  محنحُه َءاتََٰيَٰت   مُّ ُمُّ
ُ
َخُر ٌت ُهنه أ

ُ
كحَتَٰبح َوأ

ٱلح
 ۡۖ بحَهَٰت  حهحمح َزيحغ  َفَيتهبحُعوَن  ُمتََشَٰ وب

حيَن ِفح قُلُ ا ٱَّله مه
َ
َما فَأ

لَُم  وحيلحهحۖۦۡ َوَما َيعح
ح
تََشََٰبَه محنحُه ٱبحتحَغآَء ٱلحفحتحَنةح َوٱبحتحَغآَء تَأ

ُخوَن ِفح ٱلحعحلحمح  َٰسح ُۗ َوٱلره ُ ۥٓ إحَله ٱَّلله وحيلَُه
ح
َيُقولُوَن َءاَمنها تَأ

حهۦح ُك    َبَٰبح  ب
لح
َ ْ ٱۡلح ْولُوا

ُ
ٓ أ ُر إحَله كه ُۗ َوَما يَذه حَنا حنح عحندح َرب  م 

دَ  ٧ إحذح َهَديحتََنا وََهبح نَلَا محن  َربهَنا ََل تُزحغح قُلُوَبَنا َبعح
اُب  حوَهه نَت ٱل

َ
ْۚ إحنهَك أ ًَة نَك رَۡحح ُ ٓ إحنهَك َجامحُع  ٨له َربهَنا

م  ٱنلها َوح حمحيَعادَ إحنه ٱ َله َريحَب فحيهحِۚ  سح َلح َ ََل َُيحلحُف ٱل  َّلله
٩  
 
 
 
 
 

 

 

 عمرانسوره ٓال
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
معبود بر حق ديگري « اهلل»جز  ﴾1﴿ الف. الم. ميم.

کتاب را بر  ﴾2﴿ نيست. زنده و پايدار و پابرجا است.

يي است که تو به حق نازل کرد، تصديق کنندة کتابها

و قبل از آن تورات و انجيل  ﴾3﴿اند. پيش از آن بوده

را براي هدايت مردم فرو فرستاد، و فرقان را نازل کرد، 

گمان کساني که به آيات خدا کفر ورزيدند آنان بي

 عذابي سخت در پيش دارند، و خداوند توانا و انتقام

گمان هيچ چيزي در آسمان و بي ﴾4﴿ گيرنده است.

اوست که  ﴾5﴿ماند. ن بر خداوند پنهان نميدر زمي

دهد، ها هرطور که بخواهد شکل ميشما را در رحم

هيچ معبود به حقي جز او نيست، و او عزيز و حکيم 

او ذاتي است که کتاب را بر تو نازل کرد،  ﴾6﴿است. 

و بخشي از آن آيات محکمي هستند که معاني آن 

ند. و واضح و روشن است و آنها اصل کتاب هست

هستند )که احتمال معاني « متشابهات»بخشي از آن 

ديگري هم دارند(، و اما کساني که در دلهايشان 

انگيزي و تاويل نادرست آن، به انحراف است براي فتنه

روند، و تاويل آن را جز خدا کسي دنبال متشابهات مي

گويند: به آن ايمان داند، و راسخان در علم مينمي

از جانب پروردگار ماست و جز  ايم، همهآورده

پروردگار را پس از  ﴾7﴿ پذيرند.خردمندان پند نمي

اي دلهاي ما را منحرف اينکه ما را هدايت کرده

گمان مگردان، و از جانب خود به ما رحمتي ببخش، بي

پروردگارا! تو مردم را در » ﴾8﴿تو بخشايشگري. 

روزي که هيچ شکي در آن نيست جمع خواهي کرد، 

  ﴾9﴿کند. گمان خداوند خالف وعده نميبي
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َٰلُُهمح َوََلٓ  َو مح
َ
َ َعنحُهمح أ ن ُتغحّنح

ْ لَ حيَن َكَفُروا إحنه ٱَّله
ح َشيح  حَن ٱَّلله َلَُٰدُهم م  وح

َ
ْوَلَٰٓئحَك ُهمح َوُقوُد ٱنلهارح أ

ُ
ۖۡ َوأ  ١٠ا

بح َءالح 
ح
بُواْ أَِبَكَدأ ْۚ َكذه حيَن محن َقبحلحهحمح

َن َوٱَّله تحَنا تََٰيَٰ فحرحَعوح
عحَقابح 

يُد ٱلح ُ َشدح ُۗ َوٱَّلله حهحمح حُذنُوب ُ ب َخَذُهُم ٱَّلله
َ
قُل  ١١فَأ

وَن إحََلَٰ َجَهنهَمۖۡ  لَُبوَن َوُِتحَّشُ ْ َسُتغح حيَن َكَفُروا حَّله ل 
حمحَهاُد  حئحَس ٱل ح  قَدح ََكَن لَُكمح َءايَة   ١٢َوب ِفح فحَئتَنيح

ۖۡ فحَئة  تَُقَٰتحُل فحيٱ ََقَتا ح تلح َرىَٰ ََكفحَرة   َسبحيلح ٱَّلله خح
ُ
 َوأ

َي 
ح
يحهحمح َرأ

حثحلَ َنُهم م  ُ يُ يََروح ِۚ َوٱَّلله ح َعنيح
ۦح َمن ٱلح حه حَنِصح حُد ب َؤي 
َة   حَك لَعحَبح َٰل ْۚ إحنه ِفح َذ بحَصَٰرح  يََشآُء

َ ْولح ٱۡلح
ُ
ح حَن  ١٣ۡل  ُزي 
َهَوَٰتح  حلنهاسح ُحبُّ ٱلشه حنَي ل َن حَسآءح َوٱبلح محَن ٱلن 

حمُ  َقَنَٰطحيح ٱل
َيحلح َوٱلح

ةح َوٱۡلح َهبح َوٱلحفحضه َقنَطَرةح محَن ٱَّله
 ۡۖ َيا نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ حَك َمَتَُٰع ٱۡلح َٰل َرحثح  َذ نحَعَٰمح َوٱۡلح

َ حُمَسوهَمةح َوٱۡلح ٱل
ُن ٱلحَم  ُ عحنَدهُۥ ُحسح حُئُكم  ١٤ابح َوٱَّلله ُؤنَب 

َ
۞قُلح أ

يح  
َ حيَن ٱته  ِبح حَّله ۖۡ ل َٰلحُكمح حن َذ حهح م   عحنَد َرب 

ْ ا َٰت  َقوح  مح َجنه
َوَٰج   زح

َ
حيَن فحيَها َوأ نحَهَُٰر َخَِٰلح

َ ََتحرحي محن َِتحتحَها ٱۡلح
َرة   َطهه حَن ٱ مُّ َٰن  م  َو حٱلحعحَبادح َورحضح ُۢ ب ُي ُ بَصح حُۗ َوٱَّلله   ١٥َّلله

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اند، مالها و فرزندانشان که کفر ورزيدهگمان کسانيبي

و آنان هرگز آنان را از عذاب خدا نجات نخواهد داد، 

مانند رفتار و کردار  ﴾11﴿اند. افروزينه و سوخت آتش

آل فرعون و کساني که پيش از آنها بودند، آيات ما را 

تکذيب کردند، پس خداوند آنها را به سبب گناهانشان 

به کافران  ﴾11﴿گرفت، و خداوند سخت کيفر است. 

سوي جهنم حشر به بگو: شما شکست خواهيد خورد و

قطعاً براي  ﴾12﴿ بد جايگاهي است.خواهيد شد، و 

شما نشاني بود در رويارويي دو گروه، گروهي در راه 

جنگيد، و گروهي ديگر کافر بودند، که مؤمنان دا ميخ

ديدند، و خداوند با را با چشمهاي خود دو برابر مي

کند، همانا ياري خود هرکس را که بخواهد تاييد مي

براي  ﴾13﴿ .در آن عبرتي است براي صاحبان بينش

مردم دوستي شهوت آراسته شده است از قبيل زنان و 

، از طال و نقره و هاي هنگفتفرزندان و ثروت

دار، و چهارپايان و کشتزار، اين کاالي هاي نشاناسب

زندگي دنياست، و سرانجام نيک در پيشگاه خداوند 

بگو: آيا شما را به بهتر از اين آگاه سازم؟  ﴾14﴿ است.

اند، نزد ي که پرهيزگاري پيشه کردهبراي کسان

پروردگارشان باغهايي است که از زير آن جويها روان 

همسراني پاکيزه و  است، آنان در آن جاودانه هستند، و

خشنودي خداوند را دارند، و خداوند به بندگان 

 ﴾15﴿ بيناست.
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فحرح نَلَ  َنآ َءاَمنها فَٱغح حيَن َيُقولُوَن َربهَنآ إحنه ا ُذنُوَبَنا َوقحَنا ٱَّله
قحنَي َوٱلحَقَٰنحتحنَي  ١٦َعَذاَب ٱنلهارح  َٰدح حيَن َوٱلصه ََٰبح ٱلصه

َحارح  سح
َ حٱۡلح فحرحيَن ب َتغح ُمسح

ح حُمنفحقحنَي َوٱل ُ  ١٧َوٱل َشهحَد ٱَّلله
حَمُۢا  مح قَآئ

ْ ٱلحعحلح ْولُوا
ُ
َمَلَٰٓئحَكُة َوأ

ح نهُهۥ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَو َوٱل
َ
أ

 ِۚ طح حٱلحقحسح َكحيُم  ب َعزحيُز ٱۡلح
حينَ  ١٨ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَو ٱلح  إحنه ٱل 

وتُواْ ٱلحكحَتََٰب 
ُ
حيَن أ َتلََف ٱَّله َُٰمُۗ َوَما ٱخح َل حسح

ح ٱۡلح عحنَد ٱَّلله
ُۗ َوَمن  ُۢا بَيحَنُهمح َي دح َما َجآَءُهُم ٱلحعحلحُم َبغح إحَله محنُۢ َبعح

ُفرح أَِب َ يَكح ح فَإحنه ٱَّلله حَسابح تََٰيَٰتح ٱَّلله
فَإحنح  ١٩ََسحيُع ٱۡلح

َبَعنح  َوقُل  ح َوَمنح ٱته ه َ َّللح ِهح ُت وَجح لَمح سح
َ
وَك َفُقلح أ َحآجُّ
ْ ٱ وتُوا

ُ
حيَن أ حَّله ح لح ل  حي  م 

ُ ْۚ فَإحنح كحَتََٰب َوٱۡلح ُتمح لَمح سح
َ
َن َءأ

َُٰغُۗ  ََل حنهَما َعلَيحَك ٱبلح  فَإ
ْ ا ْۖۡ ِإَّون تََولهوح َتَدوا ْ َفَقدح ٱهح لَُموا سح

َ
أ
حٱلحعحَبادح وَ  ُۢ ب ُي ُ بَصح ُفُروَن أَِب ٢٠ٱَّلله حيَن يَكح تََٰيَٰتح إحنه ٱَّله

ح  ُتلُوَن ٱنلهبحي  ح َوَيقح ح َحق   ٱَّلله حَغيح حيَن  َن ب ُتلُوَن ٱَّله َوَيقح
طح محَن  حٱلحقحسح ُمُروَن ب

ح
ٍم يَأ َلح

َ
حَعَذاٍب أ حُهم ب ح ٱنلهاسح فَبَّش 

٢١  
َ
حيَن َحبحَطتح أ

ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله
ُ
َيا أ نح َمَٰلُُهمح ِفح ٱلُّ عح

حيَن  َِٰصح حن نه َرةح َوَما لَُهم م    ٢٢َوٱٓأۡلخح
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ايم، ردگارا! ما ايمان آوردهگويند: پروکه ميکساني

پس گناهان ما را بيامرز و ما را از عذاب آتش دور 

)اينانند( صبر کنندگان و راستگويان و  ﴾16﴿ بدار.

کنندگان و آمرزش  قمداومان بر طاعت خداوند و انفا

دهد خداوند گواهي مي ﴾17﴿ طلبان در سحرگاهان.

که هيچ معبود بر حقي جز او نيست، )و نيز گواهي 

کند، و فرشتگان و اهل دهد که( او دادگري ميمي

دهند که هيچ معبود بر حقي جز او عليم نيز گواهي مي

همانا دين در  ﴾18﴿نيست )و( او عزيز و حکيم است. 

داوند اسالم است، و کساني که کتاب را داده پيشگاه خ

ند مگر پس از آگاهي يافتن، آن اند، اختالف نکردشده

هم به سبب )خوي( سرکشي که ميان آنان وجود 

داشت، و هرکه به آيات خدا کفر بورزد همانا خداوند 

پس اگر با تو به مجادله  ﴾19﴿ زود شمار است.

کنند يروي ميپرداختند، بگو: من و کساني که از من پ

ايم، و به کساني که کتاب را خود را تسليم خدا نموده

سوادان )مشرکين عرب( بگو: آيا اند و به بيداده شده

راستي  که ايد؟ پس اگر تسليم خدا شدند بهتسليم شده

اند، و اگر سرپيچي کردند، پس فقط هدايت يافته

 .رساندن )پيام( بر تو است و خداوند به بندگان بيناست

ورزند و همانا کساني که به آيات خدا کفر مي ﴾21﴿

کشند، و کساني از مردم را که به پيامبران را به ناحق مي

کشند، آنان را به عذاب دهند، ميدادگري فرمان مي

ايشان کساني هستند که  ﴾21﴿ دردناکي مژده بده.

شان در دنيا و آخرت تباه شده است، و آنان را اعمال

 ﴾22﴿ ياوري نيست.
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يب   ْ نَصح وتُوا
ُ
حيَن أ لَمح تََر إحََل ٱَّله

َ
َن أ َعوح كحَتَٰبح يُدح

حَن ٱلح ا م 
َٰ فَرحيق  إحََلَٰ كحَتَٰبح 

ُكَم بَيحَنُهمح ُثمه َيَتَوله َحح ح َلح  ٱَّلله
رحُضوَن  عح حنحُهمح وَُهم مُّ َنا  ٢٣م  نهُهمح قَالُواْ لَن َتَمسه

َ
حأ حَك ب َٰل َذ

يهام  
َ
ٓ أ ِۖ ا مه ٱنلهاُر إحَله ُدوَدَٰت  ا ََكنُواْ  عح وََغرهُهمح ِفح دحينحهحم مه
وَن  ََتُ م   ٢٤َيفح َوح َنَُٰهمح َلح َله َريحَب فحيهح  فََكيحَف إحَذا ََجَعح

س   حَيتح ُكُّ َنفح ا َكَسَبتح وَُهمح  َوُوف  لَُموَن مه  ٢٥ََل ُيظح
حُملحَك َمن َتح ٱل كح تُؤح

حُملح تََشآُء  قُلح ٱللهُهمه َمَٰلحَك ٱل
لُّ َمن َوتَ  ن تََشآُء َوتُعحزُّ َمن تََشآُء َوتُذح حُملحَك محمه َنحُع ٱل

ء   ح َۡ ح 
َٰ ُك  ۖۡ إحنهَك لََعَ ُ َيح

َك ٱۡلح ۖۡ بحَيدح ير   تََشآُء تُولحُج  ٢٦قَدح
حَل  ِۖ َوَُّتحرحُج ٱلحَۡحه ٱَله حلح

ِفح ٱنلهَهارح َوتُولحُج ٱنلهَهاَر ِفح ٱَله
ح  حتح َوَُّتحرحُج ٱل َمي 

ح ُزُق َمن محَن ٱل ۖۡ َوتَرح َۡح ح
حَت محَن ٱلح َمي 

َساب   ح حح حَغيح محُنوَن  ٢٧ تََشآُء ب حُمؤح ذح ٱل َله َيتهخح
َعلح  محنحنَيۖۡ َوَمن َيفح حُمؤح َآَء محن ُدونح ٱل َلح وح

َ
َٰفحرحيَن أ َك

ٱلح
ْ محنحُهمح  ن َتتهُقوا

َ
ٓ أ ٍء إحَله ح َۡ ح ِفح  حَك فَلَيحَس محَن ٱَّلله َٰل َذ

 ُۗ َٰة  ح  ُتَقى ُي رُُكُم ٱَوُيَحذ  حَمصح ح ٱل ۗۥُ ِإَوََل ٱَّلله َسُه ُ َنفح  ٢٨َّلله
 ُۗ ُ ُه ٱَّلله لَمح وح ُتبحُدوهُ َيعح

َ
 َما ِفح ُصُدورحُكمح أ

ْ قُلح إحن َُّتحُفوا
ح 
َٰ ُك  ُ لََعَ ۡرضح  َوٱَّلله

َ َمََٰوَٰتح َوَما ِفح ٱۡلح لَُم َما ِفح ٱلسه َوَيعح
ء   ح ير   َۡ   ٢٩قَدح
 
 
 
 
 
 
 

اند، اي از کتاب داده شدههآيا کساني را که بهر

شوند تا ميان بيني که به کتاب خدا فراخوانده مينمي

ها داوري کند، سپس گروهي از آنان سرپيچي آن

اين بدان روي  ﴾23﴿ کنند و آنها روي گردانند؟.مي

مگر چند روز رسد است که آنها گفتند: آتش به ما نمي

تند آنان بساندکي، و افتراهايي که در دينشان به خدا مي

پس حال آنها چگونه خواهد بود  ﴾24﴿را فريب داد.

کنيم که هيچ شکي در وقتي که آنها را در روزي جمع 

آن نيست، و به هرکس هر آنچه که کرده است به طور 

بگو: بار  ﴾25﴿ شود.کامل داده شده و بر آنها ستم نمي

خدايا! تو صاحب فرمانروايي و ثروت و دارايي هستي، 

بخشي، ه هرکس که بخواهي، ميرايي را بحکومت و دا

و حکومت و دارايي را از هرکس که بخواهي باز پس 

گيري، و هرکس را که بخواهي عزت و قدرت مي

گرداني، دهي، و هرکس را که بخواهي خوار ميمي

گمان تو بر هر چيز توانا خوبي به دست تو است و بي

را کني، و روز شب را در روز وارد مي ﴾26﴿ هستي.

گرداني، و زنده را از مرده بيرون در شب داخل مي

آوري، و هرکس بيرون مي آوري، و مرده را از زندهمي

 ﴾27﴿ دهي.را که به بخواي بدون حساب روزي مي

نبايد مؤمنان کافران را به جاي مؤمنان به دوستي 

اي( از بگيرند، و هرکس چنين کند، در هيچ چيز )بهره

نوعي از آنها تقيه  ر اينکه به)رحمت( خدا ندارد، مگ

دارد، و کنيد، و خداوند شما را از خود بر حذر مي

بگو: اگر آنچه را در  ﴾28﴿ سوي اوست.بازگشت به

دلهايتان است پنهان کنيد، يا آن را آشکار کنيد 

داند و آنچه را در آسمانها و زمين خداوند آن را مي

  ﴾29﴿داند و خداوند بر هر چيزي تواناست. است مي
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س   تح محنح َخيح   يَوحَم ََتحُد ُكُّ َنفح
ا َعمحلَ حَۡض   مه ا َوَما ُمُّ

َمَدُۢا بَعحيد   محن ُسوٓء  َعمحلَتح 
َ
ۥٓ أ نه بَيحَنَها َوَبيحَنُه

َ
اُۗ تََودُّ لَوح أ

رُُكُم ٱ ح حٱلحعحَبادح َوُيَحذ  ُ رَُءوُفُۢ ب ۗۥُ َوٱَّلله َسُه ُ َنفح  ٣٠َّلله
ُ قُلح إحن ُكنُتمح ُِتحبُّوَن  َ فَٱتهبحُعو يح ُُيحبحبحُكُم ٱَّلله ٱَّلله

ُ َغُفور   ْۚ َوٱَّلله فحرح لَُكمح ُذنُوَبُكمح يم   َوَيغح قُلح  ٣١ رهحح
ْ ٱ يُعوا طح

َ
َ ََل ُُيحبُّ أ  فَإحنه ٱَّلله

ْ ا ۖۡ فَإحن تََولهوح َ َوٱلرهُسوَل َّلله
َٰفحرحيَن  َك

َطََفَٰٓ َءاَدَم َونُوح   ٣٢ٱلح َ ٱصح  ا َوَءاَل ۞إحنه ٱَّلله
َرََٰن لََعَ ٱلحَعَٰلَمحنَي إحبحَرَٰهحي ُضَها  ٣٣َم َوَءاَل عحمح حيهَۢة َبعح ُذر 

ُ َسمحيٌع َعلحيٌم َوٱ محنُۢ َبعحض    ُت  ٣٤َّلله
َ
َرأ إحذح قَالَتح ٱمح

ر   ّنح ُُمَره ح نََذرحُت لََك َما ِفح َبطح
ح إحّن  َرََٰن َرب  ا َفَتَقبهلح عحمح

محيُع ٱلحعَ  نَت ٱلسه
َ
ِۖ إحنهَك أ ٓ ح ا َوَضَعتحَها  ٣٥لحيُم محّن  فَلَمه

حَما َوَضَعتح  لَُم ب عح
َ
ُ أ نََثَٰ َوٱَّلله

ُ
ُتَهآ أ ح إحّن ح َوَضعح تح َرب 

قَالَ
 ٓ َيَم ِإَوّن ح يحُتَها َمرح ِۖ ِإَوّن ح َسمه نََثَٰ

ُ َكُر َكٱۡلح َولَيحَس ٱَّله
يمح  يحَطَٰنح ٱلرهجح

حيهَتَها محَن ٱلشه حَك َوُذر  عحيُذَها ب
ُ
 ٣٦أ

حَقُبوٍل َحَسن  َفَتَقبهلَ  ۢنَبَتَها َنَباتًا َحَسن   َها َربَُّها ب
َ
ا َوأ

ۖۡ ُُكهَما َدَخَل َعلَيحَها  َها َزَكرحيها
لَ َراَب َوَكفه حمححح َزَكرحيها ٱل

َٰ لَكح َهَٰذَ وََجَد عحنَدَها رحزحق   ّنه
َ
َيُم أ ۖۡ قَاَل تََٰيََٰمرح اۖۡ قَالَتح ا

ُزُق  َ يَرح حۖۡ إحنه ٱَّلله ح ُهَو محنح عحندح ٱَّلله حَغيح َمن يََشآُء ب
َساٍب   ٣٧حح

 
 

 

 

 

 

 

 روزي که هرکس هر آنچه از خوبي و بدي انجام

کند: اي کاش! يابد، )و( آرزو مياست، حاضر ميداده

اي دور است فاصلهميان او و آنچه از بدي انجام داده

ترساند، و بود، و خداوند شما را از )کيفر( خود مي

بگو:  ﴾31﴿ ن است.خداوند نسبت به بندگانش مهربا

اگر شما خدا را دوست داريد، پس از من پيروي کنيد 

تا خداوند شما را دوست بدارد و گناهانتان را بيامرزد، 

بگو : از خدا و  ﴾31﴿و خداوند بخشندة مهربان است. 

رسولش فرمان ببريد پس اگر رويگردان شدند، بدانند 

گمان بي ﴾32﴿که او، کافران را دوست ندارد. 

وند آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر خدا

فرزنداني هستند که  ﴾33﴿ است.داده جهانيان برتري

برخي از برخي ديگرند، و خداوند شنوا و داناست. 

به ياد آور هنگامي را که همسر عمران گفت:  ﴾34﴿

پروردگارا! من آنچه را در شکم دارم خالصانه نذر تو 

 ﴾35﴿ ا تو شنواي دانايي.ام، از من بپذير، همانکرده

پس وقتي آن را به دنيا آورد گفت: پروردگارا! من 

و خداوند به آنچه او به دنيا  -ام دختر به دنيا آورده

ست، و و پسر مانند دختر ني -تر بود آورده بوده، آگاه

من آن را مريم نام نهادم، و او و فرزندانش را از شيطان 

پس خداوند آن  ﴾36﴿ دارم.رانده شده در پناه تو مي

را به نيکويي پذيرفت، و او را به خوبي پرورش داد، و 

زکريا را سرپرستش قرار داد، هرگاه در عبادتگاه بر او 

يافت. گفت: اي نزد او خوراکي را ميشد، وارد مي

آيد؟! مريم مريم! اين خوراک از کجا براي تو مي

گمان خداوند آيد، بيگفت: آن از جانب خدا مي

 دهد.س را که بخواهد بدون حساب روزي ميهرک

﴿37﴾ 
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نَك  ُ ح َهبح َلح محن له ۖۥۡ قَاَل َرب  حَك َدََع َزَكرحيها َربهُه ُهَنال
حيهة   ََعٓءح  ُذر  ۖۡ إحنهَك َسمحيُع ٱلُّ حَبًة َمَلَٰٓئحَكُة  ٣٨َطي 

ح َفَناَدتحُه ٱل
حم   َ يُبَ  وَُهَو قَآئ نه ٱَّلله

َ
َرابح أ مححح

ح ح ِفح ٱل
ََيَٰ يَُصل  َك بحَيحح ُ ح ّش 

حَكلحَمة   ُۢا ب قَ ح حد   ُمَصد  ح وََسي  حَن ٱَّلله حي   ا وََحُصور  م  حَن ا َونَب ا م 
نَي  َٰلححح ح  ٣٩ٱلصه َٰ يَُكوُن َلح ُغَلَٰم  قَاَل َرب 

ّنه
َ
َوقَدح  أ
 ۡۖ ِتح ََعقحر 

َ
َرأ َ ٱلحكحََبُ َوٱمح َعُل َما  بَلََغّنح ُ َيفح حَك ٱَّلله قَاَل َكَذَٰل

ۖۡ  قَاَل  ٤٠يََشآُء  ٓ َءايَة  ح
َعل َل  ح ٱجح َله  َرب 

َ
قَاَل َءاَيُتَك أ

ز   يهاٍم إحَله َرمح
َ
ََٰثَة أ حَم ٱنلهاَس ثََل بهَك اُۗ َوٱذحُكر تَُكل  ره

بحَكَٰرح َكثحي   ح
حٱلحَعَشح ح َوٱۡلح ححح ب ِإَوذح قَالَتح  ٤١ا وََسب 

َركح  َطَفىَٰكح َوَطهه َ ٱصح َيُم إحنه ٱَّلله َمَلَٰٓئحَكُة تََٰيََٰمرح
ح ٱل
حَسآءح ٱلحَعَٰلَمحنَي وَ  َٰ ن َطَفىَٰكح لََعَ ُنِتح  ٤٢ٱصح

َيُم ٱقح تََٰيََٰمرح
َٰكحعحنَي  َكَعح َمَع ٱلره ُجدحي َوٱرح حكح َوٱسح حَرب  حَك محنح  ٤٣ل َٰل َذ

يحهحمح إحذح  يهح إحََلحَكْۚ َوَما ُكنَت َلَ َغيحبح نُوحح
ۢنَبآءح ٱلح

َ
أ

َيَم وَ  ُفُل َمرح ُهمح يَكح يُّ
َ
قحَلََٰمُهمح أ

َ
يحهحمح يُلحُقوَن أ َما ُكنَت َلَ

ُموَن  َ  ٤٤إحذح ََيحَتصح َيُم إحنه ٱَّلله ئحَكُة تََٰيََٰمرح َمَلَٰٓ
ح إحذح قَالَتح ٱل

حَكلحَمة   ُكح ب ح يُح عحيََس  يُبَّش  حَمسح ُمُه ٱل حنحُه ٱسح ٱبحُن م 
يه   َيَم وَجح نحيَ َمرح حنَي ا ِفح ٱلُّ ب ُمَقره

ح َرةح َومحَن ٱل  ٤٥ا َوٱٓأۡلخح
 
 
 
 

 

 

 

 

 

پروردگارش را به فرياد خواند )و( گفت: آن گاه زکريا 

پروردگارا! از جانب خود به من فرزندي نيکو ببخش همانا 

درحاليکه او در عبادتگاه به  ﴾38﴿ تو شنوندة دعا هستي.

نماز ايستاده بود، فرشتگان او را ندا دادند که خداوند ترا به 

کنندة کلمه خدا )عيسي( دهد، که تصديقيحيي مژده مي

سرور و پيشوا، و بر کنار از گناهان، و پيامبري از است، و 

گفت: پروردگارا! چگونه مرا  ﴾39﴿ صالحان است.

فرزندي خواهد بود در حالي که پيري مرا فرا گرفته است، 

و همسرم نازاست؟. گفت: اين چنين خداوند هر چه 

گفت: پروردگارا! براي من  ﴾41﴿دهد. بخواهد انجام مي

ات اين است که سه روز با فرمود: نشانهاي قرار بده، نشانه

دم سخن نگويي مگر با اشاره، و پروردگارت را زياد ياد مر

 ﴾41﴿ کن، و در شامگاهان و صبحگاهان او را تسبيح کن.

و يادآور هنگامي را که فرشتگان گفتند: اي مريم! همانا 

ات گردانيده و ترا بر زنان خداوند ترا برگزيده، و پاکيزه

اي مريم! همواره با فروتني  ﴾42﴿ است.داده يجهان برتر

ادت پروردگارت مشغول شو و سجده ببر و با به عب

ه اخبار غيبي اين از جمل ﴾43﴿ کنندگان رکوع کن.رکوع

کنيم، و تو پيش آنها نبودي آنگاه است که بر تو وحي مي

انداختند، تا )معلوم گردد( که کدام که قلمهايشان را مي

که گيرد. و تو هنگامييم را به عهده مييک سرپرستي مر

آنگاه که  ﴾44﴿ کشمکش داشتند پيش آنان نبودي.

فرشتگان به مريم گفتند: خداوند ترا به کلمة خود که نامش 

يا و در دهد، او در اين دنعيسي پسر مريم است مژده مي

 ﴾45﴿ آخرت بلند مرتبه و از مقربان است.
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ح   حُم ٱنلهاَس ِفح ٱل َل  َوُيَكل  دح َوَكهح نَي َمهح َٰلححح  َومحَن ٱلصه
َٰ يَُكوُن َلح َوَل   ٤٦

ّنه
َ
ح أ تح َرب 

ۖۡ  قَالَ ّنح بََّش  َسسح َولَمح َيمح
حكح  ر  قَاَل َكَذَٰل مح

َ
ْۚ إحَذا قَََضَٰٓ أ ُ ََيحلُُق َما يََشآُء نهَما ا َفإح ٱَّلله

حُمُه ٱلحكحَتََٰب  ٤٧ َيُقوُل ََلُۥ ُكن َفَيُكونُ  َوُيَعل 
مَ  حكح َنحيَل َوٱۡلح ح

ََٰة َوٱۡلح َرى ٓ  ٤٨ َة َوٱتلهوح َورَُسوًَل إحََلَٰ بَّنح
ئحُتُكم أَِب ّن ح قَدح جح

َ
َٰٓءحيَل أ َر حن  يَة  إحسح ٓ م  ّن ح

َ
حُكمح أ ب  ره

حنيح َكَهيح  حَن ٱلط  لُُق لَُكم م  خح
َ
نُفُخ فحيهح أ

َ
ح فَأ يح ةح ٱلطه
كح 
َ بحرحُئ ٱۡلح

ُ
حۖۡ َوأ ُۢا بحإحذحنح ٱَّلله َ بحَرَص َفَيُكوُن َطيح

َ َمَه َوٱۡلح
ُكلُوَن َوَما 

ح
حَما تَأ حُئُكم ب نَب 

ُ
حۖۡ َوأ ََتَٰ بحإحذحنح ٱَّلله َموح

ح ح ٱل ۡحح
ُ
َوأ

حَك ٓأَليَة   َٰل ْۚ إحنه ِفح َذ ُروَن ِفح ُبُيوتحُكمح خح لهُكمح إحن  تَده
محنحنَي ُكنُتم مُّ  ق   ٤٩ؤح ح َ يََديه محَن َوُمَصد  حَما َبنيح ا ل 
رَ  ححله لَ ٱتلهوح

ُ
َٰةح َوۡلح ْۚ ى حَم َعلَيحُكمح حي ُحر 

َض ٱَّله ُكم َبعح
ئحُتُكم أَِب حُكمح  يَة  وَجح ب  حن ره يُعونح م  طح

َ
َ َوأ ْ ٱَّلله فَٱتهُقوا

َرَٰط   ٥٠ ُبُدوُهْۚ َهََٰذا صح ح َوَربُُّكمح فَٱعح َ َرَب   إحنه ٱَّلله
َتقحيم   سح َحسه عحيََسَٰ محنحُهُم  ٥١مُّ

َ
ٓ أ ا َر ۞فَلَمه ٱلحُكفح

نَصا
َ
ََوارحيُّوَن ََنحُن قَاَل َمنح أ

حۖۡ قَاَل ٱۡلح رحٓي إحََل ٱَّلله
لحُموَن  نها ُمسح

َ
حأ َهدح ب ح َوٱشح حٱَّلله ح َءاَمنها ب نَصاُر ٱَّلله

َ
  ٥٢أ
 
 
 
 
 
 
 
 

گويد، و و با مردم در گهواره و در سن کهولت سخن مي

چگونه گفت: پروردگارا!  ﴾46﴿از زمرة صالحان است. 

اني با من نزديکي شوم درحاليکه انسصاحب فرزند مي

نکرده است؟! گفت: اين چنين خداوند آنچه را بخواهد 

گويد: که ارادة چيزي نمايد به آن ميآفريند، و هنگاميمي

و کتاب و حکمت و  ﴾47﴿ آيد.پديد آي، پس پديد مي

و )او را به  ﴾48﴿آموزد. تورات و انجيل را به او مي

ستد، و به آنان فراسرائيل )ميسوي بنيبه عنوان( پيامبري

اي از جانب پروردگارتان پيش گويد:( همانا من با نشانهمي

سازم، سپس اي ميام، و من برايتان از گل پرندهشما آمده

شود، و کور اي ميدمم و به فرمان خدا پرندهدر آن مي

دهم، و مادرزاد و فرد مبتال به بيماري پيسي را شفا مي

کنم، و شما را به آنچه مردگان را به اذن خدا زنده مي

کنيد آگاه هايتان ذخيره ميخوريد و آنچه در خانهمي

ايست براي شما اگر سازم، همانا در اين )معجزات( نشانهمي

کنندة ام تا( تصديقگويد: آمدهو )مي ﴾49﴿ مؤمن هستيد.

اي از تورات باشم که پيش از من نازل شده است، و تا پاره

اي هم شده است، حالل کنم، و نشانچيزهايي که بر شما حرا

ام، پس از خدا از جانب پروردگارتان را برايتان آورده

گمان خدا پروردگار بي ﴾51﴿ بترسيد و مرا اطاعت کنيد.

من و پروردگار شماست، پس او را بپرستيد، اين است راه 

وقتي عيسي از ايشان احساس کفر کرد،  ﴾51﴿راست. 

ي خدا باشد؟ حواريون سوبه گفت: کيست که ياور من

آيم و گفتند: ما ياوران خدا هستيم، به خدا ايمان آورده

  ﴾52﴿ گواه باش که ما مسلمانيم.
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نَ  َبعح نَزلحَت َوٱته
َ
حَمآ أ ُتبحَنا َمعَ َربهَنآ َءاَمنها ب  ا ٱلرهُسوَل فَٱكح
يَن  َٰهحدح ُ  ٥٣ٱلشه ُ َخيح ۖۡ َوٱَّلله ُ ْ َوَمَكَر ٱَّلله َوَمَكُروا

حيَك  ٥٤ كحرحينَ ٱلحَمَٰ  ُ تََٰيَٰعحيََسَٰٓ إحّن ح ُمَتَوف  إحذح قَاَل ٱَّلله
ْ وََجاعحُل  حيَن َكَفُروا حُرَك محَن ٱَّله َوَرافحُعَك إحََله َوُمَطه 
ْ إحََلَٰ يَوحمح ٱلحقحَيََٰمةحِۖ  حيَن َكَفُرٓوا َق ٱَّله َبُعوَك فَوح حيَن ٱته ٱَّله

ُكُم بَيحَنكُ  حح
َ
ُعُكمح فَأ مح فحيَما ُكنُتمح فحيهح ُثمه إحََله َمرحجح

ُبُهمح َعَذاب   ٥٥ََّتحَتلحُفوَن  ح َعذ 
ُ
ْ فَأ حيَن َكَفُروا ا ٱَّله مه

َ
ا فَأ

يد   َرةح َوَما لَُهم َشدح َيا َوٱٓأۡلخح نح حيَن ا ِفح ٱلُّ َِٰصح حن نه  ٥٦م 
حيهحمح  َٰلحَحَٰتح َفُيَوف   ٱلصه

ْ ُلوا ْ وََعمح حيَن َءاَمُنوا ا ٱَّله مه
َ
َوأ

 ُ ُۗ َوٱَّلله ُجورَُهمح
ُ
َٰلحمحنَي أ حَك َنتحلُوهُ  ٥٧ ََل ُُيحبُّ ٱلظه َٰل َذ

َكحيمح  رح ٱۡلح
حكح إحنه َمَثَل  ٥٨َعلَيحَك محَن ٱٓأۡلتََٰيَٰتح َوٱَّل 

ۖۡ َخَلَقُهۥ محن تَُراب   ح َكَمَثلح َءاَدَم ُثمه  عحيََسَٰ عحنَد ٱَّلله
حَك فَََل  ٥٩ُكن َفَيُكوُن قَاَل ََلُۥ  ب  َقُّ محن ره

ٱۡلح
حمُ  حَن ٱل ََتحينَ تَُكن م  دح  ٦٠ مح َك فحيهح محنُۢ َبعح َفَمنح َحآجه

َنآَءنَا اَما َجآَءَك محَن ٱلحعحلحمح َفُقلح َتعَ  بح
َ
ُع أ ْ نَدح ا لَوح

نُفَسَنا 
َ
حَسآَءُكمح َوأ حَسآَءنَا َون َنآَءُكمح َون بح

َ
َوأ

نُفَسُكمح ُثمه نَبحَتهحلح فَ 
َ
ح لََعَ َوأ َنَت ٱَّلله َعل لهعح َنجح

بحنَي  َٰذح َك
  ٦١ٱلح
 
 
 
 
 
 
 

يم، و از اين اي ايمان آوردپروردگارا! به آنچه فرو فرستاده

 دهندگان بنويس.پيامبر پيروي کرديم، پس ما را با گواهي

و )براي کشتن عيسي( مکر و چاره کردند و  ﴾53﴿

خداوند )نيز( مکر و چاره کرد، و خداوند بهترين 

و به ياد آور هنگامي را که  ﴾54﴿مکرکنندگان است. 

سوي به ميرانم، وداوند فرمود: اي عيسي! من تو را ميخ

برم، و تو را از دست کساني که کفر خود باال مي

دهم، و کساني را که از تو پيروي اند نجات ميورزيده

کردند بر کساني که کفر ورزيدند تا روز قيامت برتر قرار 

سوي من است، پس در دهم، سپس بازگشت شما بهمي

اما کساني  ﴾55﴿ کنم.کرديد داوري مييآنچه اختالف م

که کفر ورزيدند، آنان را در دنيا و آخرت کيفر سختي 

و اما کساني که ايمان  ﴾56﴿ ندارند.دهم، و ياوراني مي

آوردند و عمل صالح انجام دادند، پاداششان را به طور 

دهد و خداوند ستمکاران را دوست ندارد. کامل به آنان مي

)ي خدا و سرشار از( هارا که( از نشانهاين )قرآن  ﴾57﴿

همانا مثل  ﴾58﴿خوانيم. پند و حکمت است، بر تو مي

است که او را از خاک « آدم»ال عيسي نزد خدا مانند مث

 آفريد، سپس به او گفت: پديد آي، پس پديد آمد.

حق از جانب پروردگارت است، پس از شک  ﴾59﴿

مينه( پس پس هرکس در اين )ز ﴾61﴿کنندگان مباش. 

از علم و دانشي که در اين مورد به تو رسيده است، با 

ادله کرد، بگو: بياييد فرزندانمان و فرزندانتان، و تو مج

زنانمان و زنانتان را فرا بخوانيم، و ما خود را آماده 

کنيم و شما هم خود را آماده کنيد، پس دستِ دعا مي

را بر کنيم و نفرين خدا سوي خدا دراز ميو زاري به

 ﴾61﴿ دهيم.دروغگويان قرار مي
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 ْۚ ُ ْۚ َوَما محنح إحَلٍَٰه إحَله ٱَّلله َقُّ
إحنه َهََٰذا لَُهَو ٱلحَقَصُص ٱۡلح

َكحيُم  َعزحيُز ٱۡلح
َ لَُهَو ٱلح َ  ٦٢ِإَونه ٱَّلله اْ فَإحنه ٱَّلله وح

فَإحن تََوله
ينَ  دح سح حُمفح حٱل ُۢ ب َ  ٦٣ َعلحيُم كحَتَٰبح َتَعال

َل ٱلح هح
َ
أ اْ إحََلَٰ قُلح َيَٰٓ وح

ِۢ  َُكحَمة   َ َوََل  َسَوآء ُبَد إحَله ٱَّلله َله َنعح
َ
بَيحَنَنا َوَبيحَنُكمح أ

حهۦح َشيح  حَك ب َذ نُّشح َباب  ا َوََل َيتهخح رح
َ
ًضا أ ُضَنا َبعح حن َبعح ا م 

لحُموَن ُدو نها ُمسح
َ
حأ  ب
ْ َهُدوا ْ ٱشح ْ َفُقولُوا ا حْۚ فَإحن تََولهوح نح ٱَّلله

َل  ٦٤ هح
َ
أ ٓ إحبحَرَٰهحيَم َوَمآ َيَٰٓ وَن ِفح حَم ُِتَآجُّ كحَتَٰبح ل

ٱلح
فَََل 
َ
ۦْٓۚ أ ح ه دح  محنُۢ َبعح

َنحيُل إحَله ح
َُٰة َوٱۡلح َرى نزحلَتح ٱتلهوح

ُ
أ

قحلُونَ  ُتمح فحيَما لَُكم  ٦٥ َتعح ُؤََلٓءح َحََٰججح نُتمح َهَٰٓ
َ
أ َهَٰٓ

حهۦح عحلحم   حهۦح عحلحم ْۚ فَلحَم  ب وَن فحيَما لَيحَس لَُكم ب  ُِتَآجُّ
َلُموَن َوٱ نُتمح ََل َتعح

َ
لَُم َوأ ُ َيعح َما ََكَن إحبحَرَٰهحيُم  ٦٦َّلله

انحي   َيُهودحي    َ ن ََكَن َحنحيف  ا ا َوََل نَِصح لحم  َوَلَٰكح سح ا َوَما ا مُّ
ح  ُمّشح
ح َل ٱنلهاسح بحإحبحَرَٰهحيَم  ٦٧كحنَي ََكَن محَن ٱل وح

َ
إحنه أ
ُّ وَ  َبُعوهُ َوَهََٰذا ٱنلهبح

حيَن ٱته ُّ لََّله ُ َولح ُۗ َوٱَّلله
ْ حيَن َءاَمُنوا ٱَّله

محنحنَي  حُمؤح حَفة   ٦٨ٱل آئ كحَتَٰبح  َودهت طه
لح ٱلح هح

َ
حنح أ لَوح م 

ُعُروَن  نُفَسُهمح َوَما يَشح
َ
ٓ أ لُّوَن إحَله لُّونَُكمح َوَما يُضح يُضح

ُفُروَن أَِب ٦٩ حَم تَكح كحَتَٰبح ل
َل ٱلح هح

َ
أ نُتمح َيَٰٓ

َ
ح َوأ تََٰيَٰتح ٱَّلله

َهدُ    ٧٠وَن تَشح
 
 
 
 
 
 
 

اين داستنان واقعي است، و هيچ معبود بر حقي جز خدا 

 ﴾62﴿ نيست، و همانا خداوند چيزه و با حکمت است.

و اگر روي گردانداند، پس همانا خداوند از )حال( 

بگو: اي اهل کتاب! بياييد   ﴾63﴿تبهکاران آگاه است. 

سوي سخني که ميان ما و شما مشترک است! )و آن به

ت است از اين( که جز خدا را نپرستيم و چيزي را عبار

شريک او نکنيم و برخي از ما برخي ديگر را به جاي 

خدا به خدايي نپذيرد، پس اگر روي برگرداندند 

اي  ﴾64﴿ بگوييد: گواه باشيد که ما مسلمان هستيم.

کنيد حال ! چرا در مورد ابراهيم مجادله مياهل کتاب

شده مگر بعد از او، آيا آنکه تورات و انجيل نازل ن

هان! شما دربارة آنچه که بدان علم  ﴾65﴿فهميد؟!.نمي

و آگاهي داشتيد به مجادله پرداختيد، پس چرا در مورد 

کنيد؟ حال آنکه آنچه که بدان علم نداريد مجادله مي

ابراهيم نه  ﴾66﴿دانيد. داند و شما نميخداوند مي

، و تسليم فرمان يهودي بود و نه نصراني، بلکه او بر حق

همانا سزاوارترين  ﴾67﴿خدا بود و از مشرکان نبود. 

مردم به ابراهيم کساني هستند که از او پيروي کردند، و 

اند، و )نيز( اين پيامبر و کساني که با او ايمان آورده

گروهي  ﴾68﴿خداوند سرپرست و ياور مؤمنان است. 

د، و از اهل کتاب دوست داشتند که شما را گمراه کنن

 ﴾69﴿ فهمند.سازند مگر خودشان را، و نميگمراه نمي

ورزيد اي اهل کتاب! چرا به آيات خدا کفر مي

هاي نبوّت و رسالت درحاليکه شما )عاليم و نشانه

 ﴾71﴿بينيد. محمد را در کتب خود( مي
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لح   َبَٰطح
حٱلح َقه ب

بحُسوَن ٱۡلح
حَم تَلح كحَتَٰبح ل

َل ٱلح هح
َ
أ َيَٰٓ

ُتُمونَ  لَُموَن  َوتَكح نُتمح َتعح
َ
َقه َوأ حَفة   ٧١ٱۡلح آئ ت طه

 َوقَالَ
لح ٱلحكحَتَٰ  هح

َ
حنح أ حيَن م  نزحَل لََعَ ٱَّله

ُ
حٓي أ حٱَّله  ب

ْ بح َءامحُنوا
َرهُۥ لََعلهُهمح  ْ َءاخح ُفُرٓوا َه ٱنلهَهارح َوٱكح  وَجح

ْ َءاَمُنوا
ُعوَن  حَمن تَبحَع دحيَنُكمح  ٧٢يَرحجح  ل

محُنٓواْ إحَله قُلح إحنه َوََل تُؤح
َحد  
َ
ََتَٰٓ أ ن يُؤح

َ
ح أ حُهَدىَٰ ُهَدى ٱَّلله و ٱل

ُ
ٓ أ حثحَل َما وح م 

َ
تحيُتمح أ
ح  َل بحَيدح ٱَّلله َفضح

ُۗ ُقلح إحنه ٱلح حُكمح وُكمح عحنَد َرب  ُُيَآجُّ
ٌع َعلحيم   ُ َوَٰسح ُۗ َوٱَّلله تحيهح َمن يََشآُء ََيحَتصُّ  ٧٣ يُؤح

َتحهۦح َمن يَشَ  حرَۡحح ُ ذُ ب ُۗ َوٱَّلله يمح آُء لح ٱلحَعظح َفضح
  ٧٤و ٱلح

حقحنَطار   َمنحُه ب
ح
كحَتَٰبح َمنح إحن تَأ

لح ٱلح هح
َ
ۦٓ  ۞َومحنح أ ح حه يَُؤد 

يَنار   حدح َمنحُه ب
ح
نح إحن تَأ ۦٓ إحََلحَك إحَله َله يُ  إحََلحَك َومحنحُهم مه ح حه َؤد 
حم   يحهح قَآئ

َت َعلَ ْ لَيحَس َعلَيحَناَما ُدمح نهُهمح قَالُوا
َ
حأ حَك ب َٰل ُۗ َذ  ا

ح ِفح  حي  م 
ُ َب وَُهمح  َن َسبحيل  ٱۡلح ح ٱلحَكذح َوَيُقولُوَن لََعَ ٱَّلله
لَُمونَ  َ  ٧٥ َيعح ۦح َوٱتهََّقَٰ فَإحنه ٱَّلله ه دح حَعهح َِفَٰ ب وح

َ
ِۚ َمنح أ بََلَٰ

حُمتهقحنيَ  ح  ٧٦ ُُيحبُّ ٱل دح ٱَّلله حَعهح وَن ب ََتُ حيَن يَشح
إحنه ٱَّله

يحَمَٰنحهحمح َثَمن  
َ
وْ ا قَلحيًَل َوأ

ُ
َرةح أ َلَٰٓئحَك ََل َخَلََٰق لَُهمح ِفح ٱٓأۡلخح

ُ َوََل يَنُظُر إحََلحهحمح يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح َوََل  حُمُهُم ٱَّلله
َوََل يَُكل 

م   َلح
َ
حيهحمح َولَُهمح َعَذاٌب أ

  ٧٧ يَُزك 
 
 
 
 
 
 
 

آميزيد؟ و اي اهل کتاب! چرا حق را با باطل در مي 

 ﴾71﴿دانيد. يداريد؟ حال آنکه شما محق را پنهان مي

و گروهي از اهل کتاب گفتند: به آنچه بر مومنان نازل 

شده در آغاز روز ايمان بياوريد، و در آخر روز به آن 

و  ﴾72﴿کافر شويد تا شايد از دين خود برگردند. 

:( جز به کسي که از دين شما پيروي کند ايمان )گفتند

نياوريد، بگو: هدايت، هدايت خداست، اينکه به کسي 

اده شود مثل آنچه که به شما داده شده است، يا د

)اينکه کسي بتواند( با شما در نزد پروردگارتان به 

مجادله بپردازد، بگو: فضل و بخشش در دست 

خداست، و آن را به هرکس از بندگانش که بخواهد 

و  ﴾73﴿ دهد، و خداوند گشايشگر داناست.مي

خداوند رحمت خويش را به هر کس که بخواهد 

دهد و خداوند داراي فضل بزرگ است. تصاص مياخ

و درميان اهل کتاب کساني هستند که اگر به  ﴾74﴿

طور امانت مال فراواني به آنها بسپاري، آن را به تو 

گردانند، و هستند کساني که اگر ديناري به طور برمي

ند، دهامانت به آنها بسپاري آن را به تو باز پس نمي

ي سر او ايستاده باشي، اين بدان مگر اينکه همواره باال

جهت است که آنها گفتند: ما در برابر اميين و 

سوادان مسئول نيستيم، و بر خدا دروغ نسبت بي

آري!  ﴾75﴿ دانند.دهند، حال آنکه آنان ميمي

هرکس به پيمانش وفا کند، و پرهيزگار باشد، همانا 

بدون شک  ﴾76﴿خداوند پرهيزگاران را دوست دارد. 

ي که پيمان خدا و سوگندهايشان را به بهاي کسان

اي در آخرت ندارند، و فروشند، ايشان بهرهاندکي مي

گويد، و روز قيامت به آنها خداوند با آنها سخن نمي

د، و براي آنان گرداننگرد، و آنها را پاک نمينمي

  ﴾77﴿ عذابي دردناک است.
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َفرحيق  
نَ ِإَونه محنحُهمح لَ حسح ل

َ
كحَتَٰبح ا يَلحوُۥَن أ

حٱلح َتُهم ب
َسُبوهُ  َحح كحَتَٰبح تلح

كحَتَٰبح َوَما ُهَو محَن ٱلح
محَن ٱلح

ح  ح َوَما ُهَو محنح عحندح ٱَّلله َوَيُقولُوَن ُهَو محنح عحندح ٱَّلله
لَُموَن  َب وَُهمح َيعح ح ٱلحَكذح َما ََكَن  ٧٨َوَيُقولُوَن لََعَ ٱَّلله

َتََٰب وَ  ُ ٱلحكح تحَيُه ٱَّلله ن يُؤح
َ
َم َوٱنلُُّبوهةَ ُثمه لحبََّشٍ أ ُكح ٱۡلح

حلنهاسح ُكونُواْ عحَباد   ح محن َيُقوَل ل
ن ا َل  ح َوَلَٰكح ُدونح ٱَّلله

ح  َٰنحي   َربه
ْ حَما ُكونُوا كحَتََٰب َوب

حُموَن ٱلح حَما ُكنُتمح ُتَعل  َن ب
رُُسوَن  ُذواْ  ٧٩ُكنُتمح تَدح ن َتتهخح

َ
ُمَرُكمح أ

ح
َوََل يَأ

ح  َمَلَٰٓئحَكَة َوٱنلهبحي 
ح َد ٱل رح َبعح ُكفح

ُمرُُكم حٱلح
ح
يَأ
َ
ُۗ أ َبابًا رح

َ
َن أ
لحُموَن  سح نُتم مُّ

َ
ح  ٨٠إحذح أ ُ محيَثََٰق ٱنلهبحي  َخَذ ٱَّلله

َ
َن ِإَوذح أ
حن كحَتَٰب    َءاتَيحُتُكم م 

ٓ َمة   لََما ُثمه َجآَءُكمح  وَححكح
حَما  ق  ل  ح َصد  نههُ رَُسول  مُّ حهۦح َوتَلَنُِصُ محُُنه ب ۚۥْ َمَعُكمح تَلُؤح

حيِۖ قَالُٓواْ  َٰلحُكمح إحصح َٰ َذ
ُتمح لََعَ َخذح

َ
ُتمح َوأ قحَررح

َ
قَاَل َءأ

يَن  َٰهحدح حَن ٱلشه نَا۠ َمَعُكم م 
َ
َهُدواْ َوأ ْۚ قَاَل فَٱشح نَا قحَررح

َ
 ٨١أ

ُقوَن  ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلحَََٰٰسح
ُ
حَك فَأ َٰل َد َذ َٰ َبعح  ٨٢َفَمن تََوله

ۥٓ  ح َيبحُغوَن َوََلُ َ دحينح ٱَّلله َفَغيح
َ
َمََٰوَٰتح  أ لََم َمن ِفح ٱلسه سح

َ
أ

ۡرضح َطوحَع  
َ  ٨٣ا ِإَوََلحهح يُرحَجُعوَن  َوَكرحه  َوٱۡلح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اي از آنها به هنگام خواندن کتاب زبانهايشان را و دسته

از کتاب به حساب آوريد، و کنند، تا شما آن را کج مي

گويند: آن از جانب خداست، آن از کتاب نيست، و مي

ه از جانب خدا نيامده است، و بر خدا دروغ حال آنک

براي هيچ انساني سزاوار نيست که  ﴾78﴿ بندند.مي

و پيامبري دهد، سپس به خداوند به او کتاب و حکم 

مردم بگويد: به جاي خدا، بندگان من باشيد، بلکه )بايد 

خوانيد بندگان آموزيد و ميبگويد:( به سبب آنچه مي

دهد که ا فرمان نميو شما ر ﴾79﴿ خدا باشيد.

فرشتگان و پيامبراني را به خدايي بگيريد، آيا شما را به 

دهد پس از اينکه شما مسلمان هستيد؟!. کفر دستور مي

و به ياد آور، هنگامي را که خدا از پيامبران  ﴾81﴿

پيمان گرفت که هرگاه کتاب و حکمتي به شما دادم، 

تابي سپس پيامبري پيش شما آمد که تصديق کنندة ک

اوريد، و او را است که با خود داريد، بايد به او ايمان بي

ياري کنيد، فرمود: آيا اقرار داريد، و پيمان مرا بر آن 

پذيرفتيد؟ گفتند: اقرار کرديم. فرمود: پس گواه باشيد 

پس   ﴾81﴿ و من )هم( با شما از گواهان هستم.

 پس ايشان فاسقانند.هرکس بعد از آن روي برتابد، 

جويند؟ درحاليکه خدا را ميآيا غير از دين  ﴾82﴿

آنچه در آسمانها و زمين است از روي اختيار يا اجبار 

 ﴾83﴿ شوند.سوي او بازگردانيد ميتسليم اوست، و به
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 َٰٓ نزحَل لََعَ
ُ
ٓ أ نزحَل َعلَيحَنا َوَما

ُ
ٓ أ ح َوَما حٱَّلله قُلح َءاَمنها ب
َحَٰ  َمَٰعحيَل ِإَوسح َباطح َوَمآ إحبحَرَٰهحيَم ِإَوسح سح

َ ُقوَب َوٱۡلح َق َوَيعح
حُق  حهحمح ََل ُنَفر  ب  َ ُموََسَٰ وَعحيََسَٰ َوٱنلهبحيُّوَن محن ره وَتح

ُ
أ

َحد  
َ
َ أ حنحُهمح  َبنيح لحُموَن م  َوَمن يَبحَتغح  ٨٤َوََنحُن ََلُۥ ُمسح

َلَٰمح دحين   حسح
َ ٱۡلح َرةح محَن ا فَلَن َغيح َبَل محنحُه وَُهَو ِفح ٱٓأۡلخح ُيقح

حيَن  َخَِٰسح
ُ قَوحم   ٨٥ٱلح ي ٱَّلله دح َد َكيحَف َيهح ا َكَفُرواْ َبعح

نه 
َ
ْ أ حَنَُٰتْۚ  ٱلرهُسوَل َحق   إحيَمَٰنحهحمح وََشهحُدٓوا َي 

وََجآَءُهُم ٱبلح
َٰلحمحنَي وَ  دحي ٱلحَقوحَم ٱلظه ُ ََل َيهح ْوَلَٰٓئحَك َجَزآؤُُهمح  ٨٦ٱَّلله

ُ
أ

ح  ح َوٱل َنَة ٱَّلله يحهحمح لَعح
نه َعلَ

َ
َعحنَي أ َجح

َ
 ٨٧َمَلَٰٓئحَكةح َوٱنلهاسح أ

ُف َعنحُهُم ٱلحَعَذاُب َوََل ُهمح  حيَن فحيَها ََل َُيَفه َخَِٰلح
َلُحواْ  ٨٨يُنَظُروَن  صح

َ
حَك َوأ َٰل دح َذ حيَن تَابُواْ محنُۢ َبعح إحَله ٱَّله

َ َغُفور   يٌم  فَإحنه ٱَّلله حيَن  ٨٩رهحح َد إحنه ٱَّله ْ َبعح َكَفُروا
ر   إحيَمَٰنحهحمح  ْ ُكفح َبُتُهمح ُثمه ٱزحَداُدوا َبَل تَوح ا لهن ُتقح

ٓالُّوَن  ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلضه
ُ
حيَن َكَفُرواْ َوَماتُواْ  ٩٠َوأ إحنه ٱَّله

ار   ۡرضح  وَُهمح ُكفه
َ ُء ٱۡلح حلح هحم م  َحدح

َ
َبَل محنح أ فَلَن ُيقح

 ا َولَوح َذَهب  
َ
ْوَلَٰٓئحَك لَُهمح َعَذاٌب أ

ُ
ُٓۗ أ حهۦح َتَدىَٰ ب م  ٱفح َوَما  َلح

حيَن  َِٰصح حن نه   ٩١لَُهم م 
 
 
 
 
 
 
 
 

بگو: به خدا و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و 

يعقوب و نوادگان نازل شده است، و به آنچه موسي و 

اند، عيسي و پيامبران از جانب پروردگارشان داده شده

گذاريم، ايمان آورديم، بين هيچ يک از آنان فرق نمي

و هرکس ديني  ﴾84﴿ منقاد خدا هستيم.و ما تسليم و 

شود و او در او پذيرفته نمي غيز از اسالم را بجويد، از

چگونه خداوند  ﴾85﴿ آخرت از زيانکاران است.

نمايد که پس از ايمانشان کفر قومي را هدايت مي

ورزيدند، و گواهي دادند که پيامبر بر حق است و 

اوند قوم هاي روشن پيش آنها آمده است؟ و خدنشانه

سزاي ايشان اين  ﴾86﴿کند. ستمکار را هدايت نمي

است که نفرين خدا و فرشتگان و تمام مردم بر 

عذاب از آنها در آن جاودانه هستند،  ﴾87﴿آنهاست. 

شود و بديشان مهلت داده نشده، و به آنان کاسته نمي

که پس از آن به جز کساني ﴾88﴿ شود.نگاه کرده نمي

الح نمودند، پس همانا خداوند توبه کردند، و اص

که پس شک کسانيبي  ﴾89﴿ بان است.آمرزگارِ مهر

 از ايمانشان کفر ورزيدند، سپس بر کفر افزودند، هرگز

 ﴾91﴿ شود و ايشان گمراهانند.توبة آنان پذيرفته نمي

ک کساني که کفر ورزيدند و در حال کفر مردند، شبي

ه عنوان فديه اگر زمين را پر از طال کنند و آن را ب

شود، براي يک از آنان پذيرفته نميبپردازد، از هيچ

  ﴾91﴿ ايشان عذابي دردناک است و ياوري ندارند.
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ا ُِتحبُّوَنْۚ َوَما تُنفحُقواْ  ْ محمه َٰ تُنفحُقوا ه َحِته ْ ٱلحَبح لَن َتَنالُوا
ء   ح َۡ حهۦح َعلحيم   محن  َ ب َعامح َكَ  ٩٢ فَإحنه ٱَّلله َن ۞ُكُّ ٱلطه

 
ٓ ححَل   َّنح ح

هۦح  بل  سح َٰ َنفح َٰٓءحيُل لََعَ َر َم إحسح َٰٓءحيَل إحَله َما َحره َر إحسح
َٰةح فَٱتحلُوَهآ  َرى حٱتلهوح تُواْ ب

ح
ْۚ قُلح فَأ َُٰة َرى َل ٱتلهوح ن ُتََنه

َ
محن َقبحلح أ

قحنيَ  َب  ٩٣ إحن ُكنُتمح َصَٰدح ح ٱلحَكذح ىَٰ لََعَ ٱَّلله ََتَ َفَمنح ٱفح
حَك فَ  َٰل دح َذ َٰلحُموَن محنُۢ َبعح ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلظه
ُ
قُلح َصَدَق  ٩٤أ

ْ محلهَة إحبحَرَٰهحيَم َحنحيف   ُۗ فَٱتهبحُعوا ُ ۖۡ ٱَّلله َوَما ََكَن محَن ا
حكحنَي  ُمّشح

ح َل َبيحت   ٩٥ٱل وه
َ
حي  إحنه أ حلنهاسح لََّله َع ل ُوضح

َة ُمبَ  حَبكه حلحَعَٰلَمحنَي ى  وَُهد  َرَك  اب حَنَٰ  ٩٦ل  ت  فحيهح َءاتََٰيَُٰتُۢ َبي 
َقاُم  ُۗ وَ إحبحَرَٰهحيَمۖۡ َوَمن َدَخَلُهۥ ََكَن َءامحن  مه ح لََعَ ا ه َّللح

 ْۚ َتَطاَع إحََلحهح َسبحيَل  َيحتح َمنح ٱسح
جُّ ٱبلح  َوَمن ٱنلهاسح حح
َ َكَفَر فَإحنه ٱ ٌّ َعنح ٱلحَعَٰلَمحنيَ َّلله َل  ٩٧ َغّنح هح

َ
أ قُلح َيَٰٓ

ُفُروَن أَِب حَم تَكح كحَتَٰبح ل
ح ٱلح َٰ تََٰيَٰتح ٱَّلله ُ َشهحيٌد لََعَ َوٱَّلله

َملُوَن  وَن َعن  ٩٨َما َتعح حَم تَُصدُّ كحَتَٰبح ل
َل ٱلح هح

َ
أ قُلح َيَٰٓ

ح َمنح َءاَمَن َتبحُغوَنَها عحوَج   نُتمح ُشَهدَ َسبحيلح ٱَّلله
َ
ُۗ ا َوأ آُء

َملُوَن  ا َتعح حَغَٰفحٍل َعمه ُ ب حيَن  ٩٩َوَما ٱَّلله َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

يُعو ْ إحن تُطح  فَرحيق  َءاَمُنٓوا
ْ ْ ٱلحكحَتََٰب ا ا وتُوا

ُ
حيَن أ حَن ٱَّله م 

َد إحيَمَٰنحُكمح َكَٰفحرحيَن    ١٠٠يَُردُّوُكم َبعح
 
 
 
 
 
 
 

رسيد مگر آنکه از آنچه دوست هرگز به نيکي نمي

داريد، ببخشيد، و هر چيزي را ببخشيد خداوند به آن 

اسراييل حالل بود، همة غذاها براي بني ﴾92﴿ داناست.

اسراييل )يعقوب( پيش از نازل شدن تورات به جز آنچه 

بر خودش حرام کرده بود. بگو: تورات را بياوريد و آن 

که پس کساني ﴾93﴿گوييد. را بخوانيد اگر راست مي

پس از آن به خدا دروغ نسبت دهند ايشان ستمکارانند. 

بگو: خدا راست گفته است، پس، از آيين  ﴾94﴿

گرايش داشت و از  ابراهيم که يکتاپرست بود و به حق

همانا نخستين  ﴾95﴿مشرکين نبود، پيروي کنيد. 

ايست که اي که براي مردم بنيانگذاري شده خانهخانه

در مکه قرار دارد، با برکت و ماية هدايت جهانيان 

هاي روشني است، )و از آن در آن نشانه ﴾96﴿ است.

جمه است( مقام ابراهيم، و هرکس داخل آن شود در 

را بر کساني از و خداوند حج خانة کعبه امان است 

مردم که توانايي رفتن به آنجا را دارند واجب گردانيده 

است، و هرکس کفر بورزد، پس خداوند از جهانيان 

بگو: اي اهل کتاب! چرا به آيات  ﴾97﴿ نياز است.بي

کنيد گواه ورزيد با آنکه خدا بر آنچه ميخدا کفر مي

ب! چرا کسي را که بگو: اي اهل کتا ﴾98﴿ است.

داريد؟ )و( ايمان آورده است از راه خدا باز مي

خواهيدآن )راه( را کج نشان دهيد، و شما گواه مي

 ﴾99﴿کنيد غافل نيست. هستيد، و خداوند از آنچه مي

ايد! اگر از گروهي از اهل اي کساني که ايمان آورده

کتاب پيروي کنيد شما را پس از ايمانتان )به حال( کفر 

  ﴾111﴿گردانند. بر مي
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ح  نُتمح ُتتحَلَٰ َعلَيحُكمح َءاتََٰيَُٰت ٱَّلله
َ
ُفُروَن َوأ َوَكيحَف تَكح

َي إحََلَٰ  ح َفَقدح ُهدح حٱَّلله م ب َتصح ۗۥُ َوَمن َيعح َوفحيُكمح رَُسوَُلُ
َرَٰط   َتقحيم   صح سح َ  ١٠١ مُّ ْ ٱَّلله ْ ٱتهُقوا حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

حهۦح وَ  لحُموَن َحقه ُتَقات سح نُتم مُّ
َ
 ١٠٢ََل َتُموُتنه إحَله َوأ
ح ََجحيع   َبحلح ٱَّلله  ِبح

ْ ُموا َتصح ْْۚ َوٱذحكُ َوٱعح قُوا ُرواْ ا َوََل َتَفره
َدآء   عح

َ
ح َعلَيحُكمح إحذح ُكنُتمح أ َمَت ٱَّلله حعح َ  ن لهَف َبنيح

َ
فَأ

َٰن   َو ٓ إحخح َمتحهۦح حنحعح ُتم ب َبحح صح
َ
حُكمح فَأ وب

َٰ قُلُ  َشَفا ا َوُكنُتمح لََعَ
َرة   حَن  ُحفح ُ م  ُ ٱَّلله ح حَك يُبَني  ُۗ َكَذَٰل حنحَها نَقَذُكم م 

َ
ٱنلهارح َفأ

َتُدوَن  َُكن  ١٠٣لَُكمح َءاتََٰيَٰتحهۦح لََعلهُكمح َتهح َوتلح
ة   مه
ُ
حنُكمح أ ُمُروَن  م 

ح
ح َوَيأ َيح

ُعوَن إحََل ٱۡلح ُروفح يَدح حَمعح حٱل ب
ْوَلَٰٓئح 
ُ
ِۚ َوأ ُمنَكرح

ح َن َعنح ٱل لحُحوَن َوَينحَهوح حُمفح  ١٠٤َك ُهُم ٱل
دح َما  ْ محنُۢ َبعح َتلَُفوا ْ َوٱخح قُوا حيَن َتَفره ْ َكٱَّله َوََل تَُكونُوا

يم   ْوَلَٰٓئحَك لَُهمح َعَذاٌب َعظح
ُ
حَنَُٰتْۚ َوأ َي 

يَوحَم  ١٠٥ َجآَءُهُم ٱبلح
َودُّ  َودهتح  وُُجوه ْۚ تَبحَيضُّ وُُجوه  َوتَسح حيَن ٱسح ا ٱَّله مه

َ
فَأ

َد إحيَمَٰنحُكمح  وُُجوُهُهمح  تُم َبعح َكَفرح
َ
ْ ٱلحَعَذاَب أ فَُذوقُوا

ُفُروَن  حَما ُكنُتمح تَكح تح  ١٠٦ب حيَن ٱبحَيضه ا ٱَّله مه
َ
َوأ

وَن  ُ حۖۡ ُهمح فحيَها َخَِٰلح َةح ٱَّلله حلحَك  ١٠٧وُُجوُهُهمح فََفح رَۡحح ت
ُ يُرحيُد  ح  َوَما ٱَّلله َق 

حٱۡلح ح َنتحلُوَها َعلَيحَك ب َءاتََٰيَُٰت ٱَّلله
حلحَعَٰلَمحنَي ُظلحم     ١٠٨ا ل 
 
 
 
 
 
 

ورزيد درحاليکه آيات خدا بر و چگونه به خدا کفر مي

شود، و پيامبرش درميانتان است، و شما خوانده مي

ه راه هرکس به دين خدا چنگ بزند به راتسي که ب

که ايمان اي کساني ﴾111﴿راست هدايت شده است.

روا کردن از گونه که حق پايد! از خدا آنآيمان آورده

 اوست، بترسيد، و نميريد مگر آنکه مسلمان باشيد.

و همگي به ريسمان خدا چنگ زنيد، و  ﴾112﴿

پراکنده نشويد، و نعمت خدا را بر خود ياد کنيد، آنگاه 

که شما دشمن )همديگر( بوديد پس خدا ميان دلهايتان 

انس و الفت ايجاد کرد، و به نعمت خدا برادر گشتيد، 

ودالي از آتش بوديد، پس خداوند شما را از و بر لبة گ

خداوند آيات خود را برايتان آن نجات داد، اينگونه 

و بايد از شما  ﴾113﴿ کند تا هدايت شويد.بيان مي

خير فرا بخوانند و به کار  گروهي باشند که )مردم را( به

خوب فرمان دهند و از کار بد باز دارند و ايشان 

راکنده ند کساني نباشيد که پو مان ﴾114﴿ رستگارانند.

هاي روشن شدند و اختالف کردند پس از اينکه نشانه

 پيش آنها آمد، و براي ايشان عذابي بزرگ است.

گردند و هايي سفيد ميروزي که چهره ﴾115﴿

شوند، پس آن کساني که هايي سياه ميچهره

شود( هايشان سياه گرديده است )به آنها گفته ميچهره

ايمانتان کفر ورزيديد؟ پس بچشيد عذاب را آيا پس از 

و اما کساني  ﴾116﴿ورزيديد. به سبب آنکه کفر مي

هايشان سفيد گرديده است در رحمتي از که چهره

جانب خدا قرار دارند و آنان براي هميشه در آن 

اين آيات خداست، که مشتمل بر  ﴾117﴿مانند. مي

و خداوند خوانيم اند، و آن را بر تو ميحق و حقيقت

 ﴾118﴿خواهد. هيچ ظلم و ستمي براي جهانيان نمي
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ح تُرحَجُع   ِۚ ِإَوََل ٱَّلله ۡرضح
َ َمََٰوَٰتح َوَما ِفح ٱۡلح ح َما ِفح ٱلسه ه َوَّللح

ُمورُ 
ُ ُمُروَن  ١٠٩ ٱۡلح

ح
حلنهاسح تَأ رحَجتح ل خح

ُ
ٍة أ مه
ُ
َ أ ُكنُتمح َخيح

ُروفح  حَمعح حٱل مح  ب ُمنَكرح َوتُؤح
ح َن َعنح ٱل حُۗ َولَوح َوَتنحَهوح حٱَّلله ُنوَن ب

كحَتَٰبح لَََّكَن َخيح  
ُل ٱلح هح

َ
هُهمِۚ َءاَمَن أ محُنوَن  ا ل حُمؤح حنحُهُم ٱل م 

ُقوَن  ََثُُهُم ٱلحَََٰٰسح كح
َ
ذ   ١١٠َوأ

َ
ٓ أ وُكمح إحَله ِإَون  ىۖۡ َلن يَُۡضُّ

وَن يَُقَٰتحلُوُكمح  بَاَر ُثمه ََل يُنَِصُ دح
َ ُۡضحَبتح  ١١١يَُولُّوُكُم ٱۡلح

يحهحمُ 
َبحل   َعلَ  ِبح

َن َما ثُقحُفٓواْ إحَله يح
َ
حلهُة أ حَن ٱ ٱَّل  ح وََحبحل  م   َّلله
حَن ٱنلهاسح  حَغَضب  م  حَن ٱ َوَبآُءو ب يحهحُم م 

ح َوُۡضحَبتح َعلَ َّلله
ُفُروَن أَِب ْ يَكح نهُهمح ََكنُوا

َ
حأ حَك ب َٰل ْۚ َذ َكَنُة َمسح

ح ح ٱل تََٰيَٰتح ٱَّلله
ح  حَغيح ۢنبحَيآَء ب

َ ُتلُوَن ٱۡلح ِۚ  َوَيقح ََكنُواْ  َحق   حَما َعَصواْ وه حَك ب َٰل َذ
َتُدوَن  ْ  ١١٢َيعح ُۗ ۞لَيحُسوا ة   َسَوآء  مه

ُ
كحَتَٰبح أ

لح ٱلح هح
َ
حنح أ م 

حَمة  َيتحلُوَن َءاتََٰيَٰتح ٱ ُجُدوَن قَآئ حلح وَُهمح يَسح
ح َءانَآَء ٱَله َّلله

حمَ  ١١٣ حٱل ُمُروَن ب
ح
رح َوَيأ َوحمح ٱٓأۡلخح

ح َوٱَلح حٱَّلله محُنوَن ب ُروفح يُؤح عح
 ِۖ َيحَرَٰتح

ُمنَكرح َويَُسَٰرحُعوَن ِفح ٱۡلح
ح َن َعنح ٱل َوَينحَهوح

نَي  َٰلححح ْوَلَٰٓئحَك محَن ٱلصه
ُ
 محنح َخيح   ١١٤َوأ

ْ َعلُوا  َوَما َيفح
ُۗ َوٱ َفُروهُ حُمتهقحنَي فَلَن يُكح حٱل ُۢ ب ُ َعلحيُم  ١١٥َّلله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مين است، از آن خداست و و آنچه در آسمانها و ز

شما  ﴾119﴿ شوند.سوي خدا بازگردانده ميبهکارها 

بهترين امتي هستيد که براي )سود( مردم آفريده 

کنيد و به ايد، امر به معروف و نهي از منکر ميشده

آوردند بر خدا ايمان داريد و اگر اهل کتاب ايمان مي

د کمي از آنها با ايمان هستيد و ايشان بهتر بود، تعدا

جز آزار )اندک( هرگز  ﴾111﴿ اند.بيشترشان فاسق

توانند زياني به شما برسانند، و اگر با شما پيکار نمي

 شوند.ري نميکنند، سپس ياکنند به شما پشت مي

آنان هر کجا يافت شوند، مهر ذلت بر آنها زده  ﴾111﴿

شده است، مگر با پيمان خدا و پيمان مردم، و سزاوار 

بر آنها زده  اند، و مهر فقر و بينواييخشم الهي گشته

ورزيدند و کفر ميشده است، چون آنها به آيات خدا 

کشتند، اين بدان سبب است که پيامبران را به ناحق مي

آنان  ﴾112﴿ کردند.آنها سرپيچي نمودند و تجاوز مي

همه يکسان نيستند، از اهل کتاب گروهي پابرجا هستند 

 هايي از شب به نماز ايستاده و آيات خدا راو در بخش

به خدا و روز آخرت ايمان دارند و  ﴾113﴿خوانند. مي

کنند، و به انجام امر به معروف و نهي از منکر مي

شتابند و ايشان از شايستگانند. کارهاي خوب مي

دهند به هدر هر کار خيري که انجام مي ﴾114﴿

 ﴾115﴿ رود، و خداوند به پرهيزگاران داناست.نمي
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حيَن َكَفرُ  َٰلُُهمح َوََلٓ إحنه ٱَّله َو مح
َ
َ َعنحُهمح أ ن ُتغحّنح

ْ لَ وا
ح َشيح  حَن ٱَّلله َلَُٰدُهم م  وح

َ
َحَُٰب ٱنلهارحِۖ ُهمح أ صح

َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
ۖۡ َوأ ا

وَن  ُ ةح  ١١٦فحيَها َخَِٰلح َيوَٰ َ ح ٱۡلح ه َمَثُل َما يُنفحُقوَن ِفح َهَٰذح
نحَيا َكَمَثلح رحيح   م  فحيَها  ٱلُّ َصابَتح َحرحَث قَوح

َ
ٌّ أ َظلَُمٓواْ  صح

لََكتحُهْۚ َوَما  هح
َ
نُفَسُهمح فَأ

َ
نُفَسُهمح أ

َ
نح أ ُ َوَلَٰكح َظَلَمُهُم ٱَّلله

لحُموَن  حَطانَة   ١١٧َيظح  ب
ْ ُذوا ْ ََل َتتهخح حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ  َيَٰٓ

لُونَُكمح َخَباَل  
ح
حن ُدونحُكمح ََل يَأ ْ َما َعنحتُّمح قَدح  م  وا َودُّ
َضآُء مح  َغح َٰ بََدتح ٱبلح فحَو

َ
هحهحمح َوَما َُّتحَفح ُصُدورُُهمح نح أ

قحُلونَ  ِۖ إحن ُكنُتمح َتعح ْۚ قَدح بَيهنها لَُكُم ٱٓأۡلتََٰيَٰتح ََبُ كح
َ
 ١١٨ أ

محُنوَن  ْوََلٓءح ُِتحبُّوَنُهمح َوََل ُُيحبُّونَُكمح َوتُؤح
ُ
نُتمح أ

َ
أ َهَٰٓ

ْ َءاَمنها ِإَوَذا  حهۦح ِإَوَذا لَُقوُكمح قَالُٓوا كحَتَٰبح ُُك 
حٱلح اْ ب َخَلوح

ِۚ قُلح ُموتُواْ  نَامحَل محَن ٱلحَغيحظح
َ ْ َعلَيحُكُم ٱۡلح وا َعضُّ

ُدورح  حَذاتح ٱلصُّ ُۢ ب َ َعلحيُم ُۗ إحنه ٱَّلله ُكمح حَغيحظح إحن   ١١٩ب
ُكمح َحَسَنة   َسسح حَئة  تَسُ  َتمح بحُكمح َسي   ؤحُهمح ِإَون تُصح

ْ ََل يَُۡضُّ  ْ َوَتتهُقوا وا ُ َبح ۖۡ ِإَون تَصح حَها  ب
ْ رَُحوا ُكمح َيحُدُهمح َيفح
َملُوَن ُُمحيط  َشيح  حَما َيعح َ ب ُۗ إحنه ٱَّلله ِإَوذح َغَدوحَت محنح  ١٢٠ ا

لحَك  هح
َ
حلحقحَتالح  أ محنحنَي َمَقَٰعحَد ل حُمؤح حُئ ٱل ُ َسمحيٌع  ُتَبو  َوٱَّلله

 ١٢١َعلحيٌم 
 
 
 
 
 
 
 
 

اند مال و فرزندانشان، همانا کساني که کفر ورزيده

دهد و ايشان ياران جات نميآنان را از عذاب خدا ن

مثال آنچه  ﴾116﴿اند و در آن جاودانه هستند. آتش

کنند مانند بادي کافران در زندگي اين دنيا بخشش مي

است که در آن سرماي سختي است که به کشتزار 

اصابت کند و آن را  اندقومي که بر خود ستم کرده

نابود سازد، و خداوند بر آنها ستم نکرده است ولي 

که اي کساني ﴾117﴿ کنند.ايشان بر خود ستم مي

ز غير خود محرم اسرار برنگيريد، ايد! اايمان آورده

گونه زيان و بدي به شما کوتاهي )آنان( از رساندن هر

ورزند، دوست دارند که شما گرفتار رنج و مشقت نمي

شويد، دشمنانگي از دهان آنان آشکار است و آنچه در 

راستي  که آيات را گتر است، بهدل پنهان دارند بزر

هان! اين  ﴾118﴿ براي شما بيان نموديم اگر بيانديشيد.

داريد، و آنها شما را شمائيد که آنها را دوست مي

دوست ندارند، و شما به تمام کتابها ايمان داريد، و 

ايم، گويند: ايمان آوردههرگاه با شما روبرو شوند، مي

خشم بر شما، انگشتان  و چون به خلوت نشينند از شدت

خشمي که داريد، گزند، بگو: با خود را به دندان مي

هاست بميريد، همانا خداوند به آنچه در درون سينه

رسد ناراحت اگر نيکي به شما ب ﴾119﴿ داناست.

شوند و اگر بدي و ناراحتي به شما برسد از آن مي

شوند، و اگر بردباري کنيد و از خدا خوشحال مي

رساند، همانا خداوند گر آنان به شما زياني نميبترسيد م

و به ياد آور  ﴾121﴿ کنند احاطه دارد.به آنچه مي

ات بيرون وادههنگامي را که سحرگاهان از ميان خان

رفتي و جاي مؤمنان را براي جنگ مشخص نمودي، و 

 ﴾121﴿ خداوند شنوا و داناست.
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شَ  ن َتفح
َ
حَفَتانح محنُكمح أ آئ ُۗ إحذح َهمهت طه ُُّهَما ُ َوَلح ََل َوٱَّلله
محُنوَن  حُمؤح ح ٱل

ح فَلحَيَتَوَّكه ُ  ١٢٢َولََعَ ٱَّلله ُكُم ٱَّلله َولََقدح نََِصَ
ر   حَبدح ۖۡ  ب ذحلهة 

َ
نُتمح أ

َ
ُكُروَن َوأ َ لََعلهُكمح تَشح ْ ٱَّلله  ١٢٣فَٱتهُقوا

ُكمح  ن يُمحده
َ
فحَيُكمح أ لَن يَكح

َ
محنحنَي أ حلحُمؤح إحذح َتُقوُل ل

حَثَلََٰثةح َءاَلَٰف  َربُّكُ  َمَلَٰٓئحَكةح  م ب
ح حَن ٱل ْۚ  ١٢٤ُمََنلحنَي م  بََلَٰٓ

رحهحمح َهََٰذا  حن فَوح تُوُكم م 
ح
ْ َوَيأ ْ َوَتتهُقوا وا ُ َبح إحن تَصح

َسةح َءاَلَٰف   َمح دحُكمح َربُُّكم ِبح دح َمَلَٰٓئحَكةح  ُيمح
ح حَن ٱل م 

حمحنَي  ىَٰ لَ  ١٢٥ُمَسو  َ ُ إحَله بُّشح ُكمح َوَما َجَعلَُه ٱَّلله
ح  ُ إحَله محنح عحندح ٱَّلله حهحۗۦُ َوَما ٱنلهِصح َمئحنه قُلُوُبُكم ب َطح َوتلح

َكحيمح  َعزحيزح ٱۡلح
َطَع َطَرف   ١٢٦ٱلح َقح حيَن َكَفُرٓواْ ا َلح حَن ٱَّله م 

حبحنَي   َخآئ
ْ بحَتُهمح َفَينَقلحُبوا وح يَكح

َ
لَيحَس لََك محَن  ١٢٧أ

وح َيُتوَب َعلَيح 
َ
ٌء أ ح َۡ رح  مح

َ حنهُهمح ٱۡلح َبُهمح فَإ ح وح ُيَعذ 
َ
هحمح أ

ِۚ  ١٢٨َظَٰلحُموَن  ۡرضح
َ َمََٰوَٰتح َوَما ِفح ٱۡلح ح َما ِفح ٱلسه ه َوَّللح

ُ َغُفور   ْۚ َوٱَّلله ُب َمن يََشآُء ح حَمن يََشآُء َوُيَعذ  فحُر ل  َيغح
يم   َها  ١٢٩رهحح يُّ

َ
أ اْ َيَٰٓ حَبوَٰٓ  ٱلر 

ْ ُكلُوا
ح
ْ ََل تَأ حيَن َءاَمُنوا ٱَّله

َعَٰف   ضح
َ
ۖۡ أ َضََٰعَفة  لحُحوَن  ا مُّ َ لََعلهُكمح ُتفح ْ ٱَّلله ُقوا  ١٣٠َوٱته

تح  عحده
ُ
ٓ أ ِتح
ْ ٱنلهاَر ٱله َٰفحرحيَن  َوٱتهُقوا َك

حلح يُعواْ   ١٣١ل طح
َ
َوأ

َ َوٱلرهُسوَل َلَعلهُكمح تُرحَۡحُوَن   ١٣٢ٱَّلله
 
 
 
 
 
 
 

آن گاه که دو طائفه از شما خواستند سستي ورزند و 

 بود، و مؤمنان بايد بر خدا توکل کنند. ار آنانخداوند ي

و خداوند شما را در بدر پيروز گردانيد  ﴾122﴿

درحاليکه که ناچيز بوديد، پس از خدا بترسيد باشد که 

گفتي: آنگاه که به مؤمنان مي ﴾123﴿سپاسگزار باشيد. 

آيا شما را بسنده نيست که پروردگارتان شما را با سه 

شده است، ياري کند؟.  هزار فرشته که فرو فرستاده

آري! اگر بردباري کنيد و پرهيزگاري نماييد  ﴾124﴿

و آنان هم اينک بر شما بتازند، خداوند شما را با پنج 

و  ﴾125﴿دار، ياري خواهد کرد. هزار فرشتة نشان

اي براي شما نگرداند، و تا را جز مژدهخداوند آن

 دلهايتان با آن آرام گيرد، و پيروزي جز از جانب

تا گروهي از  ﴾126﴿خداوند توانا و حکيم نيست. 

کافران را نابود کند و يا آنان را سرکوب نمايد، و 

هيچ کاري  ﴾127﴿شکست خورده و ناکام برگردند. 

پذيرد و يا در دست تو نيست، )خدا( يا توبة آنها را مي

 ﴾128﴿دهد، زيرا آنان ستمکارند. آنها را عذاب مي

ن است از آن خداست، هرکس آنچه در آسمانها و زمي

کند و هرکس را که بخواهد را که بخواهد عفو مي

دهد و خداوند آمرزگار و مهربان است. عذاب مي

ايد! ربا را چندين که ايمان آوردهاي کساني ﴾129﴿

 برابر نخوريد و از خدا بترسيد تا رستگار شويد.

و از آتشي که براي کافران آماده شده است  ﴾131﴿

از خدا و پيامبر اطاعت کنيد باشد  و ﴾131﴿د. بپرهيزي

 ﴾132﴿ که مشمول رحمت گرديد.
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فحَرة   ْ إحََلَٰ َمغح حُكمح وََجنهٍة َعرحُضَها  ۞وََسارحُعٓوا ب  حن ره م 
حلحُمتهقحنَي  تح ل عحده

ُ
ۡرُض أ

َ َُٰت َوٱۡلح َمََٰو حيَن  ١٣٣ٱلسه ٱَّله
 َٰ آءح َوٱلحَك ه آءح َوٱلۡضه ه محنَي ٱلحَغيحَظ يُنفحُقوَن ِفح ٱلِسه ظح

نحنَي  سح حُمحح ُ ُُيحبُّ ٱل َعافحنَي َعنح ٱنلهاسح  َوٱَّلله
 ١٣٤َوٱلح

نُفَسُهمح َذَكُرواْ 
َ
ْ أ وح َظلَُمٓوا

َ
َشًة أ ْ َفَٰحح حيَن إحَذا َفَعلُوا َوٱَّله

 ُ نُوَب إحَله ٱَّلله فحُر ٱَّلُّ حهحمح َوَمن َيغح نُوب ُ َفُرواْ َّلح َتغح َ فَٱسح ٱَّلله
 ُّ لَُموَن َولَمح يُِصح ْ وَُهمح َيعح َٰ َما َفَعلُوا ْ لََعَ ْوَلَٰٓئحَك  ١٣٥وا

ُ
أ

فحَرة   غح حن  َجَزآؤُُهم مه َٰت  م  حهحمح وََجنه ب  ََتحرحي محن َِتحتحَها  ره
َم  حعح ْۚ َون حيَن فحيَها نحَهَُٰر َخَِٰلح

َ ُر ٱلحَعَٰمحلحنَي ٱۡلح جح
َ
قَدح  ١٣٦أ

ۡر َخلَتح محن َقبحلحُكمح ُسَُن  
َ ُيواْ ِفح ٱۡلح ضح فَٱنُظُرواْ َفسح

بحنيَ َكيحَف ََكَن َعَٰ  ح ُمَكذ 
ح حلنهاسح  َهََٰذا َبَيان   ١٣٧ قحَبُة ٱل ل 

حلحُمتهقحنَي ى وَُهد   ْ َوََل َِتحَزنُواْ  ١٣٨َوَموحعحَظة  ل  َوََل تَهحُنوا
محنحنيَ  ؤح َن إحن ُكنُتم مُّ لَوح عح

َ نُتُم ٱۡلح
َ
ُكمح  ١٣٩ َوأ َسسح إحن َيمح

ح   حلحَك  َفَقدح َمسه ٱلحَقوحمَ  قَرح ۚۥْ َوت حثحلُُه ح  م  يهاُم  َقرح
َ ٱۡلح

حيَن َءاَمُنواْ  ُ ٱَّله لََم ٱَّلله َعح َ ٱنلهاسح َوَلح نَُداوحلَُها َبنيح
َٰلحمحنَي  ُ ََل ُُيحبُّ ٱلظه ُۗ َوٱَّلله َذ محنُكمح ُشَهَدآَء  ١٤٠َوَيتهخح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوي آمرزش و عفو پروردگارتان و بهشتي و بشتابيد به

به اندازة( آسمانها و زمين است )و( براي که پهناي آن )

که کساني ﴾133﴿ پرهيزگاران آماده شده است.

مالهايشان را در حال ثروتمندي و تنگدستي انفاق 

 خورند، و از مردمکنند و خشم خود را فرو ميمي

 کنند، و خداوند نيکوکاران را دوست دارد.گذشت مي

( که وقتي کاري زشت )و گناهيو کساني ﴾134﴿

کنند به ياد خدا شوند يا بر خود ستم ميمرتکب مي

خواهند تا گناهشان را بيامرزد، و افتند و از او ميمي

کيست جز خدا که گناهان را بيامرزد؟ و بر آنچه 

 ﴾135﴿دانند. ورزند درحاليکه مياند اصرار نميکرده

ايشان پاداششان آمرزش پروردگارشان و باغهايي است 

ر آن روان است و در آن جاودانه که رودها در زي

و خوبي  هستند، و پاداش اهل عمل چه پاداش نيک

هايي بوده است پس پيش از شما سنت﴾ 136﴿ است!.

در زمين سير و سفر کنيد و بنگريد که فرجام تکذيب 

( بياني اين )قرآن ﴾137﴿کنندگان چه بوده است. 

است براي مردم، و هدايت و اندرزي است براي 

و اگر مؤمن هستيد سست و  ﴾138﴿ ران.پرهيزگا

 تر هستيد.ضعيف نشويد، و غمگين نگرديد، که شما بر

يده است، به آن قوم نيز اگر زحمتي به شما رس ﴾139﴿

زخمي همانند آن رسيده است، و اين روزها را درميان 

گردانيم و تا مؤمنان مشخص مردم دست به دست مي

د، و خداوند شوند، و خداوند شهيداني از شما برگير

 ﴾141﴿ ستمکاران را دوست ندارد.
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َٰفحرحيَن  َك
َحَق ٱلح ْ َوَيمح حيَن َءاَمُنوا ُ ٱَّله َص ٱَّلله َُمح ح  ١٤١َوَلح

حيَن  ُ ٱَّله لَمح ٱَّلله ا َيعح َنهَة َولَمه ْ ٱۡلح ُخلُوا ن تَدح
َ
بحُتمح أ مح َحسح

َ
أ

حيَن  ََٰبح َم ٱلصه
لَ ْ محنُكمح َوَيعح نُتمح َولََقدح كُ  ١٤٢َجََٰهُدوا

نُتمح 
َ
ُتُموُه َوأ يح

َ
هُ َفَقدح َرأ ن تَلحَقوح

َ
َموحَت محن َقبحلح أ

ح َن ٱل َتَمنهوح
ٌد إحَله رَُسول    ١٤٣تَنُظُروَن  لَتح محن قَدح خَ  َوَما ُُمَمه

 َٰٓ وح قُتحَل ٱنَقلَبحُتمح لََعَ
َ
اَت أ فَإحيْن مه

َ
ْۚ أ َقبحلحهح ٱلرُُّسُل

 َٰ ْۚ َوَمن يَنَقلحبح لََعَ َقَٰبحُكمح عح
َ
َ أ َعقحَبيحهح فَلَن يَُۡضه ٱَّلله

زحي ٱَشيح  ُۗ وََسَيجح َٰكحرحيَن ا ُ ٱلشه ٍس  ١٤٤َّلله َفح َوَما ََكَن نلح
ح كحَتَٰب    بحإحذحنح ٱَّلله

ن َتُموَت إحَله
َ
ُۗ ا مُّ أ َل   َوَمن يُرحدح َؤجه

َرةح  تحهۦح محنحَها َوَمن يُرحدح ثََواَب ٱٓأۡلخح َيا نُؤح نح ثََواَب ٱلُّ
حهۦح محنح  ت َٰكحرحيَن نُؤح زحي ٱلشه ْۚ وََسَنجح بح    ١٤٥َها

حن نه حن م  ي 
َ
 َوَكأ

ََٰتَل َمَعُهۥ  حيُّوَن َكثحي  َق َصاَبُهمح  رحب 
َ
ٓ أ حَما ْ ل ِفح َفَما وََهُنوا

ُ ُُيحبُّ  ُْۗ َوٱَّلله َتََّكنُوا ْ َوَما ٱسح ح َوَما َضُعُفوا َسبحيلح ٱَّلله
حيَن  ََٰبح ٓ  ١٤٦ٱلصه لَُهمح إحَله فحرح َوَما ََكَن قَوح ن قَالُواْ َربهَنا ٱغح

َ
أ

نَا  قحَداَمَنا َوٱنُِصح
َ
حتح أ رحنَا َوَثب  مح

َ
ٓ أ اَفَنا ِفح َ نَلَا ُذنُوَبَنا ِإَوَسح
َٰفحرحيَن  َك

َيا َف  ١٤٧لََعَ ٱلحَقوحمح ٱلح نح ُ ثََواَب ٱلُّ َُٰهُم ٱَّلله اتَى
نحنَي  سح حُمحح ُ ُُيحبُّ ٱل َرةح  َوٱَّلله َن ثََوابح ٱٓأۡلخح   ١٤٨وَُحسح

 
 
 
 
 
 
 
 

 

و تا خداوند مؤمنان را پاک و خالص بگرداند و کافران 

ايد که وارد آيا گمان برده ﴾141﴿را نابود سازد. 

ني را از شما که بهشت شويد بدون آنکه خداوند کسا

اند مشخص نمايد و بردباران را مشخص جهاد کرده

و شما تمناي مرگ را داشتيد قبل از  ﴾142﴿ کند؟.

)همچنان(  رو شويد، پس آن را ديديد واينکه با آن روب

و نيست محمد جز پيغمبري  ﴾143﴿ کرديد.نگاه مي

اند، پس که پيش از او پيامبراني )ديگر( بوده و گذشته

گرديد؟ و ته شود به عقب برميآيا اگر او بميرد يا کش

هرکس به عقب باز گردد خداوند را هيچ زياني 

 رساند و خدا سپاسگزاران را پاداشنمي

کس را نسزد که بميرد مگر به هيچ و ﴾144﴿دهد.مي

فرمان خدا و خداوند زمان مرگ او را ثبت کرده و 

نوشته است، و هرکس پاداش دنيا را بخواهد آن را به 

دهيم، و هرکس پاداش آخرت را بخواهد آن را او مي

 دهيم و ما پاداش سپاسگزاران را خواهيم داد.به او مي

اند که همراه آنان امبراني بودهو چه بسيار پي ﴾145﴿

به سبب چيزيکه اند، و مردان خدايي زيادي پيکار کرده

رسيد سست و ناتوان نشدند، و به آنان در راه خدا مي

 زبون نگشتند، و خداوند بردباران را دوست دارد.

گفتند: و نبود سخن آنها جز اينکه مي ﴾146﴿

مان گذشت پروردگار! گناهان ما را بيامرز و از اسراف

فرما، و گامهايمان را استوار و محکم دار و ما را بر 

پس خداوند  ﴾147﴿ جمعيت کافران پيروز گردان.

پاداش دنيا و پاداش نيکوي آخرت را بديشان بخشيد و 

  ﴾148﴿ خداوند نيکوکاران را دوست دارد.
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حيَن َكَفُرو ْ ٱَّله يُعوا ْ إحن تُطح حيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ اْ َيَٰٓ

حينَ   َخَِٰسح
ْ َقَٰبحُكمح َفَتنَقلحُبوا عح

َ
َٰٓ أ بَلح  ١٤٩ يَُردُّوُكمح لََعَ

حيَن  َِٰصح ُ ٱلنه ۖۡ وَُهَو َخيح َُٰكمح ى
لَ ُ َموح َّقح ِفح  ١٥٠َٱَّلله

نُلح
ح َما لَمح  حٱَّلله ُكواْ ب َ ۡشح

َ
حَمآ أ َب ب حيَن َكَفُرواْ ٱلرُّعح

وبح ٱَّله
قُلُ

حهۦح ُسلحَطَٰن    ب
حلح وَ ُيََن 

ح
ۖۡ َوَمأ َٰهُ ا حئحَس َمثحَوى ى ۖۡ َوب ُم ٱنلهاُر

َٰلحمحنَي  ۥٓ إحذح  ١٥١ٱلظه َدهُ ُ وَعح َوَلَقدح َصَدقَُكُم ٱَّلله
ُتمح ِفح  لحُتمح َوتََنَٰزَعح َٰٓ إحَذا فَشح حهحۖۦۡ َحِته وَنُهم بحإحذحن َِتُسُّ
ا ُِتحبُّوَنْۚ  َُٰكم مه َرى

َ
ٓ أ دح َما حنُۢ َبعح رح وََعَصيحُتم م  مح

َ ٱۡلح
ن يُرحيُد ٱلُّ  ْۚ محنُكم مه َرةَ ن يُرحيُد ٱٓأۡلخح َيا َومحنُكم مه نح

 ُۗ ۖۡ َولََقدح َعَفا َعنُكمح َبحَتلحَيُكمح فَُكمح َعنحُهمح َلح ُثمه َصَ
محنحنيَ  حُمؤح ٍل لََعَ ٱل ُ ُذو فَضح عحُدوَن َوََل  ١٥٢ َوٱَّلله ۞إحذح تُصح

َحد  
َ
َٰٓ أ َُٰكمح  تَلحوُۥَن لََعَ َرى خح

ُ
ٓ أ ُعوُكمح ِفح َوٱلرهُسوُل يَدح

َثَٰبَ 
َ
ُۢ فَأ حَغم   ُكمح َغمه َٰ  ا ب ْ لََعَ حَكيحََل َِتحَزنُوا  َما فَاتَُكمح ل 

َملُوَن  حَما َتعح ُۢ ب ُ َخبحُي ُۗ َوٱَّلله َصََٰبُكمح
َ
  ١٥٣َوََل َمآ أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ايد! اگر از کساني که کفر که ايمان آوردهاي کساني

گردانند، اند پيروي کنيد شما را به عقب باز ميورزيده

بلکه خداوند  ﴾149﴿ شويد.يانکاران ميو آنگاه از ز

در  ﴾151﴿ياور شماست، و او بهترين ياوران است. 

دلهاي کافران هراس و ترس خواهيم انداخت، به سبب 

اند که خداوند آنکه چيزهايي با خدا شريک گرفته

ل و برهاني بر )صحت( آن فرو نفرستاده است، و دلي

چه بد جايگاه آنان آتش است، و جايگاه ستمگران 

و خداوند به وعدة خود با  ﴾151﴿ جايگاهي است!.

آنگاه که به ياري خداوند آنها را از پاي  شما وفا کرد

آورديد، تا اينکه سستي کرديد و در مسئله در مي

اختالف ورزيديد، و پس از اينکه خداوند آنچه را که 

داشتيد به شما نشان داد. گروهي از شما دوست مي

خواهند، اي آخرت را ميد، و دستهخواستار دنيا هستن

سپس شما را از آنها بازداشت و منصرفتان کرد، تا شما 

را بيازمايد، و خدا شما را بخشيد و خداوند بر مؤمنان 

آنگاه که به هرسو  ﴾152﴿ منت و بخشش دارد.

کرديد، و پيامبر کس توجه نميهيچ گريختيد، و بهمي

ند شما را به زد و خداواز پشت سر، شما را صدا مي

غمي که که پس از آن غمي ديگر بود مجازات نمود، 

ايد و آنچه اين بدان خاطر بود تا بر آنچه از دست داده

به شما رسيده است غمگين نگرديد، و خداوند به آنچه 

 ﴾153﴿ کنيد آگاه است.مي
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َمَنة  
َ
دح ٱلحَغم ح أ حنُۢ َبعح نَزَل َعلَيحُكم م 

َ
ََشَٰ ا َيغح نَُّعاس   ُثمه أ
حَفة   حَفة   َطآئ ۖۡ َوَطآئ حنُكمح نُفُسُهمح َيُظنُّوَن  م 

َ
تحُهمح أ َهمه

َ
قَدح أ

حٱ َا محَن ب َجَٰهحلحيهةحِۖ َيُقولُوَن َهل نله
ح َظنه ٱلح َق 

َ ٱۡلح ح َغيح َّلله
ء    ح َۡ رح محن  مح

َ ٓ  ٱۡلح حُۗ َُيحُفوَن ِفح ه َر ُُكهُهۥ َّللح مح
َ قُلح إحنه ٱۡلح

ا ََل ُيبح  هحم مه نُفسح
َ
ُدوَن لََكۖۡ َيُقولُوَن لَوح ََكَن نَلَا محَن أ

ء   ح َۡ رح  مح
َ ُۗ قُل له  ٱۡلح ا قُتحلحَنا َهَُٰهَنا وح ُكنُتمح ِفح ُبُيوتحُكمح مه

 ۡۖ عحهحمح َقتحُل إحََلَٰ َمَضاجح
يحهحُم ٱلح

حيَن ُكتحَب َعلَ َز ٱَّله لَََبَ
َص َما ِفح  َُمح ح ُ َما ِفح ُصُدورحُكمح َوَلح َ ٱَّلله َبحَتلح َوَلح

ُدورح  حَذاتح ٱلصُّ ُۢ ب ُ َعلحيُم ْۚ َوٱَّلله حُكمح وب
حيَن  ١٥٤قُلُ إحنه ٱَّله

هُهُم  ل ََتَ َعانح إحنهَما ٱسح َمح
َََّق ٱۡلح ْ محنُكمح يَوحَم ٱتلح ا تََولهوح

ُۗ إحنه  ُ َعنحُهمح ْۖۡ َولََقدح َعَفا ٱَّلله حَبعحضح َما َكَسُبوا يحَطَُٰن ب ٱلشه
َ َغُفوٌر َحلحيم   يُّ  ١٥٥ ٱَّلله

َ
أ ْ ََل َها َيَٰٓ حيَن َءاَمُنوا ٱَّله

ُبواْ  حهحمح إحَذا َۡضَ َٰن َو حخح حيَن َكَفُرواْ َوقَالُواْ ۡلح
تَُكونُواْ َكٱَّله

ْ ُغز    وح ََكنُوا
َ
ۡرضح أ

َ ْ عحنَدنَا َما َماتُواْ ى ِفح ٱۡلح لهوح ََكنُوا
َعَل ٱ َجح ْ َلح ة  َوَما قُتحلُوا َ حَك َحِسح َٰل ُ َذ ُۗ َوٱ َّلله حهحمح وب

ُ ِفح قُلُ  َّلله
ي   َملُوَن بَصح حَما َتعح ُ ب ۦ َوُيمحيُتُۗ َوٱَّلله ح حن  ١٥٦ يُۡحح َولَئ

ُتمح ِفح َسبح 
فحَرة  قُتحلح وح ُمتُّمح لََمغح

َ
ح أ حَن ٱ يلح ٱَّلله ٌَة م  ح َورَۡحح َّلله

ا ََيحَمُعوَن  َخيح   حمه   ١٥٧م 
 
 
 
 
 
 
 

سپس بعد از )آن( غم، آرامشي به صورت خواب سبک 

هي از شما را فرا گرفت، و بر شما فرود آورد که گرو

گروهي ديگر تنها در فکر خودشان بودند، و دربارة 

بردند، )و( خدا گمان نادرستي مانند گمان جاهليت مي

گردد؟ گفتند: آيا از اين کار چيزي نصيب ما ميمي

ست خداست، در دل خود بگو: کارها همه در د

دارند که آن را براي تو آشکار چيزهايي را پنهان مي

گويند: اگر کار به دست ما بود در اينجا کنند، ميمين

هايتان )هم( بوديد شديم. بگو: اگر در خانهکشته نمي

کساني که کشته شدن بر آنها مقرر شده است به قتلگاه 

آمدند، و تا خداوند آنچه که در خويش بيرون مي

ها داريد بيازمايد و آنچه را که در دلهايتان است سينه

گرداند، و خداوند به آنچه در خالص و پاک 

آنان که از ميان شما در  ﴾154﴿ هاست آگاه است.سينه

گمان شيطان روز روبرو شدن دو گروه، فرار کردند، بي

اي از آنچه که کرده بودند دچار آنها را به سبب پاره

خداوند آنان را بخشيد، همانا لغزش کرد، و همانا 

که اي کساني ﴾155﴿ خداوند آمرزگار و بردبار است.

ايد! مانند کساني نباشيد که کفر ورزيدند، ايمان آورده

و هنگامي که برادرانشان به مسافرت يا به جهاد رفتند، 

مردند، و کشته گفتند: اگر آنها پيش ما بودند، نمي

تا خداوند اين را شدند، )شما چنين ميگوييد( نمي

حسرتي در دلهايشان بگرداند، و خداوند زنده 

کنيد ميراند و خداوند به آنچه ميداند و ميگرمي

د يا و اگر در را خدا کشته شوي ﴾156﴿ بيناست.

بميريد، آمرزش و عفو و رحمت خدا بهتر از چيزي 

 ﴾157﴿ کند.است که آنان جمع آوري مي
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وَن  ح ُِتحَّشُ ََل ٱَّلله ُتمح َۡلح
وح قُتحلح

َ
تُّمح أ حن مُّ فَبحَما  ١٥٨َولَئ

َة   حَن ٱ رَۡحح ح م  ا َغلحيَظ َّلله ۖۡ َولَوح ُكنَت َفظًّ َت لَُهمح  نلح
فحرح  َتغح ُف َعنحُهمح َوٱسح حَكۖۡ فَٱعح ل واْ محنح َحوح بح ََلنَفضُّ

ٱلحَقلح
حْۚ  ح لََعَ ٱَّلله َت َفَتَوَّكه رحِۖ فَإحَذا َعَزمح مح

َ لَُهمح وََشاوحرحُهمح ِفح ٱۡلح
حنَي  ح حُمَتَوُك  َ ُُيحبُّ ٱل ُ َفََل  إحن يَنُِصحُكمُ  ١٥٩إحنه ٱَّلله ٱَّلله

حي  ۖۡ ِإَون ََيحُذلحُكمح َفَمن َذا ٱَّله ََغلحَب لَُكمح
محُنوَن  حُمؤح ح ٱل

ح فَلحَيَتَوَّكه حۗۦُ َولََعَ ٱَّلله ه دح حنُۢ َبعح يَنُِصُُكم م 
حَما َغله  ١٦٠ تح ب

ح
لُلح يَأ ْۚ َوَمن َيغح ن َيُغله

َ
َبح ٍ أ َوَما ََكَن نلح

َٰ ُكُّ  س   يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةحِۚ ُثمه تَُوِفه ا َكَسَبتح وَُهمح ََل  َنفح مه
لَُموَن  َفَمنح ٱ ١٦١ُيظح

َ
ح َكَمنُۢ بَآَء أ ََٰن ٱَّلله َو َبَع رحضح ته

حَسَخط   حَن ٱ ب ُي م  حَمصح حئحَس ٱل َُٰه َجَهنهُمۖۡ َوب َوى
ح
ح َوَمأ  ١٦٢َّلله

َملُوَن  حَما َيعح ُۢ ب ُي ُ بَصح حُۗ َوٱَّلله  ١٦٣ُهمح َدَرَجٌَٰت عحنَد ٱَّلله
محنحنَي إحذح َبَعَث فحيهحمح رَُسوَل  لََقدح َمنه  ُمؤح

ح ُ لََعَ ٱل  ٱَّلله
حُمُهُم  حيهحمح َوُيَعل 

يحهحمح َءاتََٰيَٰتحهۦح َوُيَزك 
هحمح َيتحلُواْ َعلَ نُفسح

َ
حنح أ م 

َفح َضَلَٰل  
ْ محن َقبحُل لَ َمَة ِإَون ََكنُوا حكح  ٱلحكحَتََٰب َوٱۡلح

بحنٍي  آ  ١٦٤مُّ َولَمه
َ
يَبة  أ صح َصََٰبتحُكم مُّ

َ
حثحلَيحَها قَ  أ َصبحُتم م 

َ
دح أ

َٰ َهََٰذاۖۡ  ّنه
َ
َ قُلحُتمح أ ُۗ إحنه ٱَّلله ُكمح نُفسح

َ
قُلح ُهَو محنح عحندح أ

ء   ح َۡ ح 
َٰ ُك  ير   لََعَ   ١٦٥قَدح
 
 
 
 
 
 
 

سوي خدا گر بميريد يا کشته شويد حتماً بهو ا

به سبب رحمت خداست  ﴾158﴿ شويد.بازگردانده مي

خو و سنگدل رشتکه با آنها نرمش نمودي، و اگر د

شدند، پس، از آنها بودي، از اطراف تو پراکنده مي

درگذر، و براي آنان طلب آمرزش کن و در کارها با 

کاري گرفتي بر  آنان مشورت نما، و هرگاه تصميم به

گمان خداوند توکل کنندگان را خداوند توکل کن، بي

 اگر خداوند شما را ياري کند، ﴾159﴿ دوست دارد.

شما چيره نخواهد شد، و اگر خوارتان  کس برهيچ

گرداند، کيست که پس از او شما را ياري کند؟ و 

هيچ پيامبري را  ﴾161﴿ مؤمنان بايد بر خدا توکل کنند.

نسزد که در مال غنيمت خيانت کند، و هرکس در مال 

غنيمت خيانت کند آنچه را به خيانت برده است در 

زا و جزاي روز قيامت خواهد آورد، سپس به هرکس س

شود، و بر است به طور کامل داده ميداده آنچه انجام

که به دنبال آيا کسي ﴾161﴿ شود.آنها ستم نمي

خشنودي خداست مانند کسي است که به خشم و 

نارضايتي خدا گرفتار آماده و جايگاه او جهنم است؟ و 

آنان جايگاه و  ﴾162﴿جهنم بد بازگشتگاهي است. 

ا دارند، و خداوند به آنچه انجام مقام متفاوتي پيش خد

راستي که خداوند بر مؤمنان به ﴾163﴿دهند بيناست. مي

منت نهاد، وقتي که درميان آنان از خودشان پيامبري 

 مبعوث کرد تا آيات خدا را بر آنها بخواند، و ايشان را

پاک بگرداند و کتاب و سنت را بديشان بياموزد گرچه 

 بردند.ي به سر ميپيش از آن در گمراهي آشکار

به شما )در جنگ احد( که مصيبتي آيا هنگامي ﴾164﴿

رسيد درحاليکه شما دو برابر آن )در جنگ بدر( 

مشرکين را شکست داديد، گفتيد: اين مصيبت و 

شکست از کجا آمد؟ بگو: آن از جانب خودتان است، 

  ﴾165﴿ گمان خداوند بر هر چيز تواناست.بي
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َصََٰبُكمح يَ 
َ
ٓ أ ح َوَما َعانح فَبحإحذحنح ٱَّلله َمح

َََّق ٱۡلح وحَم ٱتلح
محنحنَي  حُمؤح لََم ٱل َعح ْْۚ َوقحيَل لَُهمح  ١٦٦َوَلح حيَن نَاَفُقوا لََم ٱَّله َعح َوَلح

لَُم اَتعَ  ْ لَوح َنعح ْۖۡ قَالُوا َفُعوا وح ٱدح
َ
ح أ  ِفح َسبحيلح ٱَّلله

ْ َٰتحلُوا ْ َق ا لَوح
رح قحَتاَل   ُكفح

حلح ُۗ ُهمح ل َنَُٰكمح َبعح ته قحَرُب محنحُهمح يَوحَمئحٍذ  َله
َ
أ

 ُ ْۚ َوٱَّلله حهحمح وب
ا لَيحَس ِفح قُلُ َٰهحهحم مه فحَو

َ
حأ ِۚ َيُقولُوَن ب يَمَٰنح ح

حَلح ل
ُتُموَن  حَما يَكح لَُم ب عح

َ
حهحمح  ١٦٧أ َٰن َو حخح  ۡلح

ْ حيَن قَالُوا ٱَّله
ْ َعنح  ُْۗ قُلح فَٱدحرَُءوا َطاُعونَا َما قُتحلُوا

َ
ْ لَوح أ َوَقَعُدوا
ح  ُكُم ٱل نُفسح

َ
قحنَي أ َوََل َِتحَسََبه  ١٦٨َموحَت إحن ُكنُتمح َصَٰدح

َيآٌء عحنَد  حح
َ
ُۢاْۚ بَلح أ َٰتَ َو مح

َ
ح أ  ِفح َسبحيلح ٱَّلله

ْ حيَن قُتحلُوا ٱَّله
زَقُوَن  حهحمح يُرح ُ محن  ١٦٩َرب  َُٰهُم ٱَّلله ٓ َءاتَى حَما نَي ب َفرححح

حهحم  ب
ْ حيَن لَمح يَلحَحُقوا حٱَّله وَن ب ُ َتبحّشح لحهۦح َويَسح حنح  فَضح م 

يحهحمح َوََل ُهمح َُيحَزنُوَن 
َله َخوحٌف َعلَ

َ
فحهحمح أ

 ١٧٠َخلح
َمة   حنحعح وَن ب ُ َتبحّشح حَن ٱ ۞يَسح ل  م  ح َوَفضح نه ٱ َّلله

َ
َ ََل َوأ َّلله

محنحنَي  حُمؤح َر ٱل جح
َ
يُع أ ح  ١٧١يُضح ه ْ َّللح َتَجابُوا حيَن ٱسح ٱَّله

َصاَبُهُم ٱلحَقرح 
َ
دح َمآ أ َسُنواْ َوٱلرهُسولح محنُۢ َبعح حح

َ
حيَن أ حَّله ْۚ ل ُح

يمٌ  ٌر َعظح جح
َ
ْ أ ا حيَن قَاَل لَُهُم ٱنلهاُس  ١٧٢ محنحُهمح َوٱتهَقوح ٱَّله

َشوحُهمح فََزاَدُهمح إحيَمَٰن   ا إحنه ٱنلهاَس قَدح ََجَُعواْ لَُكمح فَٱخح
بَُنا ٱ حَوكحيُل َوقَالُواْ َحسح َم ٱل حعح ُ َون   ١٧٣َّلله

 
 
 
 
 
 
 

و گروه به شما رسيد به فرمان و آنچه روزِ رويارويي د

 ﴾166﴿ تا خداوند مؤمنان را مشخص گرداند. خدا بود
و تا منافقان را مشخص نمايد، منافقاني که به آنها گفته 

شد: بياييد در راه خدا بجنگيد يا دفاع کنيد، گفتند: اگر 

آيد از شما پيروي دانستيم که جنگي پيش ميمي

نزديکتر بودند تا به  ان در آن روز به کفرکرديم، آنمي

گويند که در دلهايشان ايمان، با دهان خود چيزهايي مي

 دارند داناتر است.نيست و خداوند به آنچه پنهان مي

کساني که به برادرانشان گفتند و نشستند: اگر  ﴾167﴿

شدند، بگو: اگر کردند کشته نمياز ما اطاعت مي

گوييد مرگ را از خودتان دور کنيد. راست مي

اند مرده و کساني را که در راه خدا کشته شده ﴾168﴿

اند )و( پيش پروردگارشان آنان زنده نپنداريد، بلکه

آنان از فضل و کرمي  ﴾169﴿ شوند.روزي داده مي

اند و به کساني که است شادمانه آنها دادهکه خداوند ب

اند مژده آيند و هنوز به آنها نپيوستهبعد از آنان مي

 شوند.ترسي بر آنها نيست و اندوهگين نمي دهند کهمي

ا به نعمت و فضل خدا و اينکه و يکديگر ر ﴾171﴿

 دهند.کند، مژده ميخداوند پاداش مؤمنان را ضايع نمي

هايي که که پس از زخمها و جراحتکساني ﴾171﴿

به آنان رسيده بود دستور خدا و پيامبر را اجابت 

ي کردند و تقوا ي کساني از آنان که نيککردند، برا

کساني که  ﴾172﴿ پيشه نمودند، پاداش بزرگي است.

اند، : مردم بر ضد شما جمع شدهمردم به آنان گفتند

پس، از آنها بترسيد، ولي )اين امر( ايمانشان را افزود و 

گفتند: خدا ما را کافي است و او بهترين سرپرست 

  ﴾173﴿ است.
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َمة   حنحعح  ب
ْ حَن ٱ فَٱنَقلَُبوا ح م  ل  َّلله ُهمح سُ   َوفَضح َسسح  وٓء  لهمح َيمح
 ْ َبُعوا يٍم َوٱته ٍل َعظح ُ ُذو فَضح حُۗ َوٱَّلله ََٰن ٱَّلله َو إحنهَما  ١٧٤رحضح

َآَءهُۥ فَََل ََّتَافُوُهمح  َلح وح
َ
حُف أ يحَطَُٰن َُيَو  َٰلحُكُم ٱلشه َذ
محنحنَي  ؤح حيَن  ١٧٥وََخافُونح إحن ُكنُتم مُّ َوََل َُيحُزنَك ٱَّله

َ َشيح يَُسَٰرحعُ  ْ ٱَّلله وا ُهمح لَن يَُۡضُّ ِۚ إحنه رح ُكفح
ُۗ وَن ِفح ٱلح ا

َله ََيحَعَل لَُهمح َحظ   يُرحيُد ٱ
َ
ُ أ َرةحِۖ َولَهُ َّلله مح ا ِفح ٱٓأۡلخح

يٌم  َر  ١٧٦َعَذاٌب َعظح ْ ٱلحُكفح ُوا ََتَ حيَن ٱشح إحنه ٱَّله
َ َشيح  واْ ٱَّلله يَمَٰنح لَن يَُۡضُّ ح

حٱۡلح ۖۡ ب م  َولَُهمح َعَذاٌب  ا َلح
َ
 ١٧٧ أ

نهَما 
َ
ْ أ حيَن َكَفُرٓوا لح لَُهمح َخيح  َوََل َُيحَسََبه ٱَّله  ُنمح

لح  ْۚ إحنهَما ُنمح هحمح نُفسح
َ
ح ْ إحثحم   ۡل  َداُدٓوا ۖۡ لَُهمح لحََيح  َولَُهمح َعَذاب   ا

هحني   ا ََكَن ٱ ١٧٨مُّ نُتمح مه
َ
ٓ أ َٰ َما محنحنَي لََعَ حُمؤح ََذَر ٱل ُ َلح َّلله

 َٰ ُ  َعلَيحهح َحِته حبح  َوَما ََكَن ٱَّلله ي  َبحيَث محَن ٱلطه
يَمحََي ٱۡلح

َ ََيحَتبح محن  نه ٱَّلله َغيحبح َوَلَٰكح
لحَعُكمح لََعَ ٱلح ُطح َلح
ۖۡ َف  محُنواْ رُُّسلحهۦح َمن يََشآُء ح َورُُسلحهحۚۦْ ِإَون تُؤح  بحٱَّلله

ْ امحُنوا
يم   ٌر َعظح جح

َ
ْ فَلَُكمح أ حيَن  َوََل َُيحَسََبه  ١٧٩ َوَتتهُقوا ٱَّله

لحهۦح ُهَو َخيح   ُ محن فَضح َُٰهُم ٱَّلله ٓ َءاتَى حَما هُهمِۖ َيبحَخلُوَن ب ا ل
ۖۡ َسُيَطوه  بَلح ُهَو َۡش    هُهمح حهۦح يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح  ل قُوَن َما َِبحلُواْ ب

َملُوَن  حَما َتعح ُ ب ۡرضح  َوٱَّلله
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ح محيَرَُٰث ٱلسه ه َوَّللح

 ١٨٠ َخبحي  
 
 
 
 
 
 

پس آنها با نعمت و بخششي از جانب خدا بازگشتند، و 

هيچ آسيبي به آنان نرسيد، و خشنودي خداوند را به 

دست آوردند، و خداوند داراي فضلي بزرگ است. 

ترساند، آن شيطان است که دوستانش را مي ﴾174﴿

پس، از آنها نترسيد و از من بترسيد اگر مؤمن هستيد. 

کفر از يکديگر پيشي که در و کساني ﴾175﴿

گمان آنان هيچ گيرند، ترا اندوهگين نکنند، بيمي

خواهد براي رسانند، خداوند مينمي ضرري به خدا

اي در آخرت قرار ندهد و براي آنان عذابي آنان بهره

همانا کساني که کفر را به بهاي  ﴾176﴿ بزرگ است.

ياني به خدا نخواهند رساند و ايمان خريدند هرگز ز

کافران  ﴾177﴿ ي ايشان عذابي دردناک است.برا

گمان نبرند که اگر ايشان را مهلت دهيم به نيکي و 

دهيم تا بلکه ما آنان را مهلت ميصالح آنان است، 

بيشتر مرتکب گناه شوند، و براي آنان عذاب 

اينگونه نبوده است که  ﴾178﴿ ايست.خوارکننده

د، بلکه اي که هستيد رها کنخداوند شما را به گونه

سازد، و اينگونه خداوند پاک را از ناپاک جدا مي

نبوده است که خداوند شما را بر غيب آگاه نمايد، 

بلکه خداوند از پيامبرانش هرکس را که بخواهد 

گزيند، پس به خدا و پيامبرانش ايمان آوريد، و برمي

اگر ايمان داشته باشيد و پرهيزگاري کنيد پس برايتان 

و کساني که به آنچه  ﴾179﴿ ت.پاداشي بزرگ اس

ورزند، خداوند از فضل خويش به آنان داده، بخل مي

گمان نبرند که آن )بخل( براي آنان بهتر است، بلکه به 

زي که بدان بخل زيان آنهاست، و در روز قيامت چي

گردد، و براي خداست اند، طوق گردنشان ميورزيده

ه آنچه هاي آسمان و زمين، و خداوند بهمة دارايي

  ﴾181﴿ کنيد آگاه است.مي
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َ َفقحي   ْ إحنه ٱَّلله حيَن قَالُٓوا َل ٱَّله ُ قَوح َوََنحُن  لهَقدح َسمحَع ٱَّلله
نحيَ  غح
َ
ح َحق   أ حَغيح ۢنبحَيآَء ب

َ ُتُب َما قَالُواْ َوَقتحلَُهُم ٱۡلح  آُءا َسَنكح
َرحيقح َوَنُقوُل 

ْ َعَذاَب ٱۡلح حَما قَده   ١٨١ُذوقُوا حَك ب َٰل َمتح َذ
م   حَظَله َ لَيحَس ب نه ٱَّلله

َ
يُكمح َوأ يحدح

َ
َعبحيدح  أ

حلح حيَن  ١٨٢ل  ٱَّله
حيََنا قَالُٓواْ إحنه ٱ ت

ح
َٰ يَأ حرَُسوٍل َحِته محَن ل َله نُؤح

َ
َ َعهحَد إحََلحَنآ أ َّلله

َبان   حُقرح ُۗ قُلح قَدح َجآَءُكمح رُُسل   ب ُكلُُه ٱنلهاُر
ح
حن  تَأ م 

حَنَٰتح  َي 
حٱبلح حي قُلحُتمح فَلحَم َقَتلحُتُموُهمح إحن  َقبحلح ب حٱَّله َوب

قحنيَ  َب رُُسل   ١٨٣ ُكنُتمح َصَٰدح ح بُوَك َفَقدح ُكذ  حن  فَإحن َكذه م 
ُمنحيح َقبحلحَك َجآُءو 

ح كحَتَٰبح ٱل
ُبرح َوٱلح حَنَٰتح َوٱلزُّ َي 

حٱبلح  ١٨٤ب
س   ُجوَركُ  ُكُّ َنفح

ُ
َن أ حَموحتح  ِإَونهَما تَُوفهوح حَقُة ٱل مح يَوحَم َذآئ

َنهَة َفَقدح  َل ٱۡلح دحخح
ُ
زحَح َعنح ٱنلهارح َوأ قحَيََٰمةحِۖ َفَمن زُحح

ٱلح
ُغُرورح 

َيآ إحَله َمَتَُٰع ٱلح نح ةُ ٱلُّ ََيوَٰ
ُۗ َوَما ٱۡلح ۞تَلُبحلَُونه  ١٨٥فَاَز

وتُواْ 
ُ
حيَن أ َمُعنه محَن ٱَّله ُكمح َولَتَسح نُفسح

َ
َٰلحُكمح َوأ َو مح

َ
ٓ أ ِفح

ذ  ٱلحكحَتََٰب محن َقبح 
َ
ْ أ ُكٓوا َ ۡشح

َ
حيَن أ ى لحُكمح َومحَن ٱَّله

حَك محنح َعزحمح اْۚ َكثحي   َٰل  فَإحنه َذ
ْ ْ َوَتتهُقوا وا ُ َبح ِإَون تَصح

ُمورح 
ُ  ١٨٦ٱۡلح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خداوند سخن کساني را که گفتند: خداوند فقير است و 

نياز هستيم، شنيد. آنچه را که آنها گفتند و به ما بي

نويسيم، و از سوي آنها را ميناحق کشتن پيامبران 

اين  ﴾181﴿گوييم: بچشيد عذاب آتش سوزان را. مي

)عذاب( به خاطر اعمال )زشتي( است که از پيش 

کند. ايد و خداوند و بر بندگان ستم نميفرستاده

که گفتند: همانا خداوند از ما پيمان کساني﴾182﴿

که گرفته است تا به هيچ پيامبري ايمان نياوريم مگر اين

: قربانيي براي ما بياورد که آتش آن را بخورد. بگو

پيامبراني پيش از من با دالئل روشن و با چيزي که 

گفتيد، آمدند، پس چرا شما آنها را کشتيد اگر راست 

د، پس اگر تو را تکذيب کردن ﴾183﴿ گوييد؟.مي

اند که با داليل همانا پيامبراني پيش از تو تکذيب شده

آسماني و کتاب روشنگر )نزد آنان( روشن و کتابهاي 

چشد و گ را ميهر نفسي طعم مر ﴾184﴿ اند.آمده

هايتان به طور کامل به گمان در روز قيامت پاداشبي

شود، پس هرکس که از آتش جهنم نجات شما داده مي

داده شود، و در بهشت داخل گردانده شود، واقعاً 

 .کامياب شده و زندگي دنيا جز ماية فريب نيست

رد آزمايش هايتان مومسلماً در مالها و جان ﴾185﴿

گيريد، و حتماً از کساني که پيش از شما کتاب قرار مي

به آنها داده شده، و )نيز( از مشرکين اذيت و آزار 

يابيد، و اگر صبر کنيد، و پرهيزگاري فراواني مي

 ﴾186﴿ نماييد، اين نشانة عزمِ جزم شما است.
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َخَذ ٱ
َ
حنُنهُهۥ ِإَوذح أ كحَتََٰب تَلُبَي 

ْ ٱلح وتُوا
ُ
حيَن أ ُ محيَثََٰق ٱَّله َّلله

ُتُمونَُهۥ َفَنَبُذوُه َوَرآَء ُظُهورحهحمح  حلنهاسح َوََل تَكح ل
حهۦح َثَمن    ب

ْ ا وح ََتَ ۖۡ ا َوٱشح وَن قَلحيَل  ََتُ ََل  ١٨٧ َفبحئحَس َما يَشح
حَمآ  رَُحوَن ب حيَن َيفح

بُّ َِتحَسََبه ٱَّله ُيحح تَواْ وه
َ
ن ُُيحَمُدواْ أ

َ
وَن أ
حَمَفاَزة    فَََل َِتحَسبَنهُهم ب

ْ َعلُوا حَما لَمح َيفح ِۖ  ب َعَذابح
حَن ٱلح م 

م   َلح
َ
ۡرضح  وَ  ١٨٨َولَُهمح َعَذاٌب أ

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ح ُملحُك ٱلسه ه َّللح
ء   ح َۡ ح 

َٰ ُك  ُ لََعَ يٌر  َوٱَّلله َمََٰوَٰتح إحنه ِفح  ١٨٩قَدح قح ٱلسه
َخلح

ۡرضح وَ 
َ حلح َوٱنلهَهارح ٓأَلتََٰيَٰت  َوٱۡلح

تحَلَٰفح ٱَله   ٱخح
ُ
ح ْولح ۡل 

َبَٰبح 
لح
َ َ قحَيَٰم   ١٩٠ٱۡلح ُكُروَن ٱَّلله حيَن يَذح َٰ ا ا َوُقُعود  ٱَّله َولََعَ

ۡرضح 
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح قح ٱلسه

ُروَن ِفح َخلح حهحمح َوَيَتَفكه ُجُنوب
َت َهََٰذا َبَٰطحَل   َذاَب َك َفقحَنا عَ  ُسبحَحَٰنَ َربهَنا َما َخلَقح

ۖۥۡ  ١٩١ٱنلهارح  َزيحَتُه خح
َ
خحلح ٱنلهاَر َفَقدح أ  إحنهَك َمن تُدح

ٓ َربهَنا
َٰلحمحنَي محنح  حلظه نَصار   َوَما ل
َ
َنا ُمَنادحي  ره  ١٩٢ أ َنا َسمحعح ا بهَنآ إحنه

نح 
َ
يَمَٰنح أ ح

حَلح حُكمح َف ُيَنادحي ل حَرب   ب
ْ ْۚ َربهَنا َءامحُنوا اَمنها

فحرح نَلَا ُذنُوبَ  ح فَٱغح حرح َعنها َسي  َنا َمَع َنا َوَكف  حَنا َوتَوَفه ات
بحَرارح 

َ َٰ رُُسلحَك َوََل  ١٩٣ٱۡلح َنا لََعَ حَنا َما وََعدته َربهَنا َوَءات
حمحيَعاَد   ١٩٤َُّتحزحنَا يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةحِۖ إحنهَك ََل َُّتحلحُف ٱل

 
 
 
 
 
 
 
 

ه کساني که بو به ياد آوريد هنگامي را که خداوند از   

آنها کتاب داده شده است پيمان گرفت: آن را براي 

را مردم بيان کنيد و آن را پنهان نداريد، پس ايشان آن

پشت سر انداخته و به بهاي اندکي فروختند. چه بد 

که گمان مبر کساني ﴾187﴿ خرند!.است آنچه آنها مي

شوند، و دوست اند خوشحال ميبدانچه انجام داده

اند ستايش رهايي که انجام ندادهدارند در برابر کا

ات يابند، و براي شوند، گمان مبر که آنها از عذاب نج

و فرمانروايي  ﴾188﴿ آنان عذابي دردناک است.

آسمانها و زمين از آن خداست، و خداوند بر هرچيزي 

گمان در آفرينش آسمانها و زمين بي ﴾189﴿ تواناست.

راي هايي است بو آمد و رفت شب و روز، نشانه

که ايستاده و نشسته و بر آن کساني ﴾191﴿خردمندان. 

کنند، و در آفرينش پهلوهايشان افتاده خداوند را ياد مي

انديشند، پروردگارا! اين را بيهوده آسمانها و زمين مي

 اي، پس ما ار از عذاب آتش نجات بده.نيافريده

پروردگارا! همانا کسي را که تو در آتش  ﴾191﴿

اي و گمان او را خوار کردهني بيجهنم داخل ک

پروردگارا! ما  ﴾192﴿ستمکاران را ياوري نيست. 

داد که به شنيديم دعوتگري به ايمان ندا مي

پروردگارتان ايمان بياوريد، پس ما ايمان آورديم، پس 

گناهانمان را بيامرز و بديهاي ما را بپوشان و ما را با 

بده آنچه را که  ! به ماپروردگارا ﴾193﴿ نيکان بميران.

اي و در روز قيامت ما داده بر زبان پيامبرانت به ما وعده

 کني.گمان تو خالف وعده نميرا خوار مگردان، بي

﴿194﴾ 
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َٰمحل   يُع َعَمَل َع ضح
ُ
ّن ح ََلٓ أ

َ
َتَجاَب لَُهمح َربُُّهمح أ  فَٱسح

حن  حنُكم م  ِۖ م  حنُۢ َبعحض  ِۖ َبعحُضُكم م  نََثَٰ
ُ
وح أ
َ
 َذَكٍر أ

ح  ْ فَٱَّله رحُجوا خح
ُ
ْ َوأ ْ ِفح يَن َهاَجُروا وُذوا

ُ
محن دحتََٰيَٰرحهحمح َوأ

ح  حَرنه َعنحُهمح َسي  َكف 
ُ
ْ َۡل ْ َوقُتحلُوا ََٰتلُوا اتحهحمح َسبحيلح َوَق

َٰت   لَنهُهمح َجنه دحخح
ُ
نحَهَُٰر ثََواب  ََتحرحي محن َِتحتحَها  َوَۡل

َ ا ٱۡلح
حنح عحندح ٱ ُن م  ُ عحنَدهُۥ ُحسح حْۚ َوٱَّلله ََل  ١٩٥ٱثلهَوابح َّلله

حَلَٰدح 
ْ ِفح ٱبلح حيَن َكَفُروا نهَك َتَقلُُّب ٱَّله  َمَتَٰع   ١٩٦َيُغره

حمحَهاُد قَلحيل   حئحَس ٱل َُٰهمح َجَهنهُمۖۡ َوب َوى
ح
نح  ١٩٧ُثمه َمأ َلَٰكح

َٰت   ْ َربهُهمح لَُهمح َجنه ا َقوح حيَن ٱته ََتحرحي محن َِتحتحَها  ٱَّله
حيَن فحيهَ  نحَهَُٰر َخَِٰلح

َ حنح عحندح ٱنُُزَل  ا ٱۡلح حُۗ َوَما عحنَد  م  َّلله
ح َخيح   بحَرارح  ٱَّلله

َ حِلح كحَتَٰبح لََمن ِإَونه محنح  ١٩٨ل 
لح ٱلح هح

َ
أ

نزحَل إحََلحهحمح 
ُ
ٓ أ نزحَل إحََلحُكمح َوَما

ُ
ٓ أ ح َوَما حٱَّلله محُن ب يُؤح

وَن أَِب ََتُ ح ََل يَشح ه عحنَي َّللح ح َثَمن  َخَٰشح  ا قَلحيًَلْۚ تََٰيَٰتح ٱَّلله
ُۗ إحنه ٱ حهحمح رُُهمح عحنَد َرب  جح

َ
ْوَلَٰٓئحَك لَُهمح أ

ُ
َ ََسحيُع أ َّلله

حَسابح 
حُرواْ  ١٩٩ٱۡلح  َوَصاب

ْ وا ُ َبح ْ ٱصح حيَن َءاَمُنوا
َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

لحُحوَن  َ َلَعلهُكمح ُتفح حُطواْ َوٱتهُقواْ ٱَّلله  ٢٠٠َوَراب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ود:( من پس خداوند دعاي آنها را اجابت کرد، )و فرم

عمل هيچ مرد و زني از شما را ضايع نخواهم کرد، 

برخي از شما از برخي ديگر هستيد، پس کساني که 

شان بيرون رانده شدند و هجرت کردند و از سر زمين

من اذيت و آزار ديدند و جنگيدند و کشته  در راه

بخشم و آنها را وارد شدند، حتما گناهانشان را مي

ه جويها از زير آن روان است، کنم، بهتشي کبهشت مي

اين پاداشي از جانب خداست، و پاداش نيکو نزد 

رفت و آمد کافران در  ﴾195﴿ باشد.خداوند مي

کاالي اندکي است،  ﴾196﴿شهرها ترا فريب ندهد. 

 ست.سپس جايگاهشان جهنم است و چه بد جايگاهي ا

که از پروردگارشان ترسيدند، براي ولي کساني ﴾197﴿

ن روان است، در باغهايي که رودها از زير آآنهاست 

آن جاودانه هستند، اين پاداشي از جانب خداست، و 

 ﴾198﴿ آنچه نزد خداست براي نيکوکاران بهتر است.

از اهل کتاب هستند که به خدا و آنچه بر شما و برخي 

آنچه بر آنها نازل شده است، ايمان دارند، در برابر خدا 

بر آنها نازل شده است ايمان  فروتن هستند، و به آنچه

دارند، )و( در برابر خدا فروتن هستند و آيات خدا را به 

فروشند، ايشان پاداششان نزد بهاي اندک نمي

 پروردگارشان است، همانا خداوند سريع الحساب است.

ايد! بردباري کنيد، که ايمان آوردهاي کساني ﴾199﴿

يد و از خدا و استقامت و پايداري ورزيد، و مراقب باش

 ﴾211﴿ رستگار شويد.بترسيد تا 
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حَساءح   ُسوَرةُ الن 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

حن  حي َخلََقُكم م  ْ َربهُكُم ٱَّله َها ٱنلهاُس ٱتهُقوا يُّ
َ
أ َيَٰٓ
س   َدة   نهفح  َل  اَزوحَجَها َوَبثه محنحُهَما رحجَ وََخلََق محنحَها  َوَٰحح
حسَ ثحي  كَ  ْۚ ا َون ْ ٱ آء  ُقوا حهۦح َوٱته حي تََسآَءلُوَن ب

َ ٱَّله َّلله
َ ََكَن َعلَيحُكمح َرقحيب   ْۚ إحنه ٱَّلله رحَحاَم

َ َوَءاتُواْ  ١ا َوٱۡلح
 ۡۖ َٰلَُهمح َو مح

َ
ََتََٰمَٰٓ أ ِۖ َوََل ٱَلح حبح ي  حٱلطه َبحيَث ب

ْ ٱۡلح لُوا َوََل تَتََبده
ْۚ إحنه  َٰلحُكمح َو مح

َ
َٰلَُهمح إحََلَٰٓ أ َو مح

َ
ُكلُٓواْ أ

ح
ا ا َكبحي  ُهۥ ََكَن ُحوب  تَأ
َله تُ  ٢

َ
ُتمح أ فح ُحواْ َما ِإَونح خح ََتََٰمَٰ فَٱنكح ُطواْ ِفح ٱَلح سح قح

ََٰث َوُرَبََٰعۖۡ فَإحنح  حَسآءح َمثحَّنَٰ َوثَُل حَن ٱلن  ُكم م 
َطاَب لَ

 ْۚ يحَمَُٰنُكمح
َ
وح َما َملََكتح أ

َ
َدًة أ َٰحح ْ فََو لُوا دح َله َتعح

َ
ُتمح أ فح خح

 
َ
َّنَٰٓ أ دح

َ
حَك أ َٰل ْ َذ َٰتحهحنه  ٣َله َتُعولُوا حَسآَء َصُدَق  ٱلن 

ْ َوَءاتُوا
 ْۚ حلَة  ء   َنح ح َۡ َ لَُكمح َعن  س   فَإحن طحَبح حنحُه َنفح ا فَُُكُوُه م 
رحٓي َهنحٓي  ِتح َوََل تُ  ٤ا ا مه

َٰلَُكُم ٱله َو مح
َ
َفَهآَء أ ْ ٱلسُّ تُوا ؤح

ُ لَُكمح قحَيَٰم   زُقُوُهمح فحيَها َوٱا وَ َجَعَل ٱَّلله ُسوُهمح ٱرح كح
َل   ُروف  َوقُولُواْ لَُهمح قَوح عح َتلُواْ  ٥ا  مه َٰٓ إحذَا َوٱبح ََتََٰمَٰ َحِته ٱَلح

د   حنحُهمح رُشح ُتم م  حََّكَح فَإحنح َءانَسح َفُعٓواْ بَلَُغواْ ٱنل  إحََلحهحمح ا فَٱدح
اف   َ ٓ إحَسح ُكلُوَها

ح
ۖۡ َوََل تَأ َٰلَُهمح َو مح

َ
حَداًرا أ ْْۚ ا َوب وا ََبُ ن يَكح

َ
أ

ۖۡ َوَمن ََكَن فَقحي  َن َغنحي   َوَمن َكَ  فحفح َتعح يَسح
ا ا فَلح

ِۚ فَإحَذا  ُروفح َمعح
ح حٱل ُكلح ب

ح
َٰلَُهمح فَلحَيأ َو مح

َ
ُتمح إحََلحهحمح أ َدَفعح

يب   ح َحسح حٱَّلله ْۚ َوَكََفَٰ ب يحهحمح
هحُدواْ َعلَ شح

َ
  ٦ا فَأ
 
 
 

 

 

 

 سوره نساء
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
پروردگاري که شما  اي مردم از پروردگارتان بترسيد،

را از يک نفس آفريد و همسرش را نيز از وي آفريد، و 
زيادي منتشر و پخش کرد، و از آن دو، مردان و زنان 

از خداوندي بترسيد که به )نام( او از همديگر 
کنيد، و بپرهيزيد از اينکه پيوند درخواست مي

خويشاوندي را گسسته داريد، همانا خداوند مراقب 
و به يتيمان مالهايشان را بدهيد، و اموال  ﴾1﴿ شماست.

ناپاک را با مالهاي پاک جابه جا نکنيد، و مالهايشان را 
با اموال خودتان نخوريد، زيرا آن گناه بزرگي است. 

و اگر ترسيديد که نتوانيد دربارة يتيمان دادگري  ﴾2﴿
کنيد، پس با زنان ديگري که دوست داريد، ازدواج 

نيد ا چهار، و اگر ترسيديد که نتواکنيد، با دو يا سه ي
)درميان زنان( دادگري کنيد، پس به ازدواج با يکي 
اکتفا کنيد، يا با کنيزانتان ازدواج کنيد، اين نزديکتر 

و مهرية زنان را به عنوان  ﴾3﴿ است که ستم نکنيد.
هديه به آنها بدهيد، و اگر با رضايت خاطر چيزي از 

پس آن را حالل و گوارا مهرية خود را به شما بخشيدند 
و اموال خود را که خداوند آن را وسيلة  ﴾4﴿ بخوريد.

ان مدهيد و قوام )زندگي( شما گردانده است، به سفيه
از )عوايد( آن روزي و پوشاک آنها را بدهيد، و با آنان 

و يتيمان را  ﴾5﴿ سخن خوب و شايسته بگوييد.
س اگر آنگاه که به سن ازدواج برسند، پ بيازماييد، تا

در آنها صالحيت ديديد، اموالشان را به آنها باز پس 
دهيد، و اموال آنها را به اسراف و شتاب نخوريد، پيش 
از آن که بزرگ شوند، و هرکس که توانگر و ثروتمند 
باشد بايد )از گرفتن اجرت سرپرستي( خودداري کند، 
و هرکس که نيازمند باشد، بايد به صورت معروف و 

پس وقتي که مالهايشان را به آنها باز پس نيکو بخورد، 
داديد بر آنها گواه بگيريد و کافي است که خدا 

 ﴾6﴿ حسابرس و مراقب است.
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ح  يب  ل  حَجالح نَصح َ  لر  َٰلح ا تََرَك ٱلحَو حمه قحَرُبوَن م 
َ انح َوٱۡلح

يب   حَسآءح نَصح حلن  ا  َول قحَرُبوَن محمه
َ انح َوٱۡلح َ َٰلح ا تََرَك ٱلحَو حمه م 

يب  قَله  ْۚ نَصح وح َكَُثَ
َ
ُروض  ا محنحُه أ فح ِإَوَذا َحَۡضَ  ٧ا مه

ََتََٰمَٰ  ََبَٰ َوٱَلح ْولُواْ ٱلحُقرح
ُ
َمَة أ زُقُوُهم ٱلحقحسح حَمَسَٰكحنُي فَٱرح َوٱل

َل   ْ لَُهمح قَوح حنحُه َوقُولُوا ُروف  م  عح حيَن لَوح  ٨ا  مه َش ٱَّله َخح َوَلح
حيهة   فحهحمح ُذر 

ْ محنح َخلح َعًَٰفا تََرُكوا يحهحمح  ضح
ْ َعلَ َخافُوا

َل   ْ قَوح َُقولُوا َ َوَلح ْ ٱَّلله يًدا فَلحَيتهُقوا حيَن إحنه  ٩ َسدح ٱَّله
ُكلُوَن ِفح 

ح
ََتََٰمَٰ ُظلحًما إحنهَما يَأ ََٰل ٱَلح َو مح

َ
ُكلُوَن أ

ح
يَأ

حهحمح نَار   َن َسعحي  ُبُطون لَوح يُكُم ٱ ١٠ا اۖۡ وََسَيصح ُ يُوصح َّلله
كَ  حَّله ۖۡ ل ُكمح َلَٰدح وح

َ
ٓ أ ِۚ فَإحن ُكنه ِفح ح نثََينيح

ُ ح ٱۡلح رح محثحُل َحظ 
حَسآء   ح فَلَُهنه ثُلَُثا َما تََرَكۖۡ ِإَون ََكنَتح  ن َق ٱثحنََتنيح فَوح
َدة   د  فَلََها  َوَٰحح ح َوَٰحح

بََويحهح لحُك 
َ
ُفْۚ َوۡلح حصح حنحُهَما  ٱنل  م 
ا تََرَك إحن  ُدُس محمه ْۚ ٱلسُّ ُ  ََكَن ََلُۥ َوَل  ۥ فَإحن لهمح يَُكن َله

بََوا
َ
ۥٓ أ َوة  َوَل  َوَورحثَُه ۥٓ إحخح ُثْۚ فَإحن ََكَن ََلُ

حهح ٱثلُّلُ م 
ُ
 هُ فَِلح

يهة   دح َوصح ُدُسْۚ محنُۢ َبعح حهح ٱلسُّ م 
ُ
حهَ  فَِلح وح َديحٍن  يُوَّصح ب

َ
ٓ أ  ا

قحَرُب لَُكمح 
َ
ُهمح أ يُّ

َ
ُروَن أ َنآؤُُكمح ََل تَدح بح

َ
َءابَآؤُُكمح َوأ

ع   ْۚ فَرحيَضة  َنفح حَن ٱ ا حُۗ م  َ ََكَن َعلحيًما َحكحيم  َّلله ا  إحنه ٱَّلله
١١  
 
 
 
 
 
 
 

براي مردان از آنچه که پدر و مادر و خويشاوندان بر 

اند سهمي است، و براي زنان از آنچه که اي گذاشتهج

اند سهمي پدر و مادر و خويشاوندان برجاي گذاشته

کم باشد و چه زياد، و خداوند « ترکه»است، چه آن 

 ﴾7﴿ مقرر و مشخص گردانيده است. سهم هر يک را

و هرگاه خويشاوندان و يتيمان و مستمندان براي تقسيم 

ارث حاضر شدند، از آن اموال چيزي به آنها بدهيد و با 

که و کساني ﴾8﴿آنان به گونة شايسته سخن بگوييد. 

گذارند و پس از خود فرزندان ناتواني بر جاي مي

ستم بر يتيمان مردم  نگران آيندة آنها هستند، )بايد از

بترسند( پس، از خدا بترسند و سخن راست و درست 

نيکه اموال يتيمان را به گمان کسابي ﴾9﴿ بگويند.

خورند همانا در شکمهاي خود ناحق و ستمگرانه مي

 برند، و به آتش سوزان درخواهند آمد.آتش فرو مي

دهد خداوند دربارة فرزندانتان شما را فرمان مي ﴾11﴿

هرة يک پسر به اندازة بهرة دو دختر است، و اگر که ب

« ترکه»فرزندان همه دختر و از دو بيشتر بودند، دو سوم 

مال آنهاست، و اگر فرزند يک دختر بود نصف ترکه 

، و اگر مرده داراي فرزند و پدر و مادر از آن اوست

باشد به هر يک از پدر و مادر يک ششتمِ ترکه 

نداشت، و ورثة او پدر و  رسد، و اگر مرده فرزندمي

مادرش بودند سهم مادرش يک سوم ترکه است، و اگر 

مرده برادراني داشته باشد، به مادرش يک ششم 

رسد )همة اينها( پس از انجام وصيتي است که مرده مي

به آن وصيت کرده، و پس از آن اداي وامهايي است 

دانيد که پدرانتان و که بر گردن اوست. شما نمي

نتان کدام يک برايتان سودمندتر است، اين فرزندا

 فريضة الهي است و خداوند دانا و با حکمت است.

﴿11﴾ 
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َوَُٰجُكمح إحن لهمح يَُكن  زح
َ
ُف َما تََرَك أ ۞َولَُكمح نحصح

 ْۚ هُهنه َوَل  َ  ل ا  ُهنه َوَل  َفإحن ََكَن ل ُبُع محمه َنْۚ فَلَُكُم ٱلرُّ تََركح
يهة   دح َوصح نيَ  محنُۢ َبعح ِۚ  يُوصح وح َديحن 

َ
حَهآ أ ا  ب ُبُع محمه َولَُهنه ٱلرُّ

 ْۚ ُتمح إحن لهمح يَُكن لهُكمح َوَل   فَإحن ََكَن لَُكمح َوَل   تََركح
يه  دح َوصح حنُۢ َبعح ُتمِۚ م  ا تََركح حَهآ  ة  فَلَُهنه ٱثلُُّمُن محمه تُوُصوَن ب

وح َديحن   
َ
 يُ  رَُجل  ِإَون ََكَن  أ

َ
َرأ وح ٱمح

َ
ۥٓ  ة  وَرُث َكَلَٰلًَة أ َوََلُ

د   ح َوَٰحح
ت  فَلحُك  خح

ُ
وح أ
َ
ٌخ أ
َ
ُدُسْۚ َفإحن ََكنُٓواْ  أ حنحُهَما ٱلسُّ م 

حَك  َٰل ََثَ محن َذ كح
َ
دح أ ِۚ محنُۢ َبعح ََكُٓء ِفح ٱثلُّلُثح َفُهمح ُۡشَ

يهة   ْۚ يُوََّصَٰ  َوصح َ ُمَضآر   وح َديحٍن َغيح
َ
حَهآ أ يهة   ب حَن ٱ َوصح حُۗ م  َّلله
ُ َعلحيٌم َحلحيم   حلحَك ُحُدوُد ٱ ١٢ َوٱَّلله عح ت حْۚ َوَمن يُطح َّلله

َٰت   لحُه َجنه خح َ َورَُسوََلُۥ يُدح ََتحرحي محن َِتحتحَها  ٱَّلله
يُم  ُز ٱلحَعظح حَك ٱلحَفوح َٰل ْۚ َوَذ حيَن فحيَها نحَهَُٰر َخَِٰلح

َ َوَمن  ١٣ٱۡلح
لحُه نَاًرا  خح َ َورَُسوََلُۥ َوَيَتَعده ُحُدوَدهُۥ يُدح َيعحصح ٱَّلله

هحني  ا فح َخَِٰلح     ١٤يَها َوََلُۥ َعَذاب  مُّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و نيمي از دارايي همسرانتان براي شماست به شرطي 

که فرزندي نداشته باشند، اما اگر فرزندي داشتند پس 

يک چهارم ترکه مال شما است، )البته( پس از انجام 

اند، يا بعد از ان وصيت کردهدادن وصيتي که بد

نها است. و يک چهارم پرداخت دَيني که بر گردن آ

دارايي شما، مال آنها است اگر شما فرزندي نداشته 

باشيد، ولي اگر فرزندي داشته باشيد يک هشتم دارايي 

شما مال همسرانتان است. بعد از انجام وصيتي که شما 

کنيد و بعد از پرداختن وامي که بر به آن وصيت مي

له عهدة شما است. و اگر مرد يا زني که به صورت کال

)مردي فوت کرده و پدر و فرزند ندارد( از او ارث 

شود، برادر و خواهري داشته باشد، براي هر برده مي

يک از آنها يک ششم است، و اگر بيش از يک نفر 

بودند پس همه در يک سوم شريک هستند بعد از انجام 

وصيتي که به آن وصيت شده و پس از اداي وامي که 

ي که از اين طريق زياني بايد پرداخت شود، به شرط

متوجه ورثه نگردد، اين سفارش خداست و خداوند دانا 

اين حدود الهي است، و هرکس  ﴾12﴿ و بردبار است.

از خدا و پيامبرش پيروي نمايد خداوند او را وارد 

کند که رودها در زير آن روان است، آنان هايي ميباغ

 رگ.مانند و اين است رستگاري بزميجاودانه در آن 

و هرکس از خدا و پيامبرش سرپيچي و از  ﴾13﴿

حدود الهي تجاوز نمايد، خداوند او را وارد آتشي 

ماند و براي او است ن باقي ميکند که هميشه در آمي

  ﴾14﴿ عذابي خوارکننده.
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هحُدواْ  تَشح حُكمح فَٱسح حَسآئ
َشَة محن ن  تحنَي ٱلحَََٰٰحح

ح
َِٰتح يَأ

َوٱله
َبعَ  رح
َ
يحهحنه أ

كُ  ة  َعلَ سح مح
َ
ْ فَأ ۖۡ فَإحن َشهحُدوا حنُكمح وُهنه ِفح م 

ُ لَُهنه  وح ََيحَعَل ٱَّلله
َ
حَموحُت أ َُٰهنه ٱل َٰ َيَتَوفهى ُُيوتح َحِته ٱبلح

حَيَٰنحَها محنُكمح َف  ١٥ َسبحيَل   ت
ح
انح يَأ َ

ۖۡ فَإحن َوٱَّله اُذوُهَما
 ُۗ ٓ ْ َعنحُهَما رحُضوا عح

َ
َلَحا فَأ صح

َ
َ َكَ  تَابَا َوأ اب  إحنه ٱَّلله ا َن تَوه
يًما  وَٓء  ١٦رهحح َملُوَن ٱلسُّ حيَن َيعح حَّله ح ل َبُة لََعَ ٱَّلله إحنهَما ٱتلهوح
ََهَٰلَة   رحيب   ِبح

ْوَلَٰٓئحَك َيُتوُب ٱ ُثمه َيُتوُبوَن محن قَ
ُ
ُ فَأ َّلله
ُ َعلحيًما َحكحيم   ُۗ َوََكَن ٱَّلله يحهحمح

َبُة  ١٧ا َعلَ َولَيحَستح ٱتلهوح
حيَن  حَّله مَ ل ح َيعح ي  َحَدُهُم لُوَن ٱلسه

َ
َٰٓ إحَذا َحَۡضَ أ اتح َحِته

حَموحُت قَاَل إحّن ح ُتبحُت ٱلح  حيَن َيُموتُوَن وَُهمح َٰٔـٱل َن َوََل ٱَّله
م   َلح
َ
نَا لَُهمح َعَذابًا أ َتدح عح

َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
ْۚ أ اٌر َها  ١٨ا ُكفه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

حيَن  ْ ٱَّله ن تَرحثُوا
َ
ْ ََل َُيحلُّ لَُكمح أ حَسآَء َكرحه   َءاَمُنوا ۖۡ ٱلن  ا

ن َوََل 
َ
ٓ أ حَبعحضح َمآ َءاتَيحُتُموُهنه إحَله َهُبواْ ب َذح ُضلُوُهنه تلح َتعح

َشة   حَََٰٰحح تحنَي ب
ح
حَنة ِۚ  يَأ َبي  ِۚ فَإحن  مُّ ُروفح َمعح

ح حٱل وُهنه ب ُ وَََعۡشح
ْ َشيح  رَُهوا ن تَكح

َ
ُتُموُهنه َفَعََسَٰٓ أ َعَل ٱَكرحهح ُ ا َوَيجح َّلله

  ١٩ا ا َكثحي  فحيهح َخيح  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شوند، چهار نفر و کساني از زنانتان که مرتکب زنا مي

از خودتان را بر آنها گواه بگيريد، پس اگر گواهي 

ها نگاه داريد، تا اينکه مرگ دادند، آنها را در خانه

آنها را دريابد و يا خداوند براي آنها راهي قرار دهد. 

که از ميان شما و آن دو کس را آزار دهيد  ﴾15﴿

شوند، و اگر توبه کردند و به اصالح مرتکب زنا مي

پذير اوند توبهپرداختند آنان را رها کنيد، همانا خد

گمان خداوند توبة کساني را بي ﴾16﴿ مهربان است.

دهند، پذيرد که از روي ناداني کار زشت انجام ميمي

کنند، پس خداوند توبة ايشان را سپس زود توبه مي

توبة  ﴾17﴿ پذيرد و خداوند دانا و با حکمت است.مي

شود که کارهاي زشت انجام کساني پذيرفته نمي

دهند، تا اينکه مرگ يکي از آنها فرا رسد، مي

ميرند گويد: اکنون توبه کردم، و نه کساني که ميمي

در حاليکه که آنها کافر هستند، آنانند که برايشان 

که اي کساني ﴾18﴿ايم. عذاب دردناکي آماده کرده

ايد! براي شما جايز نيست که زنان را به ايمان آورده

اکراه ارث بريد، و آنها را تحت فشار قرار ندهيد تا 

ايد با خود ببريد، مگر دادهبخشي از آنچه را که به آنها 

اينکه مرتکب گناه آشکاري شوند، و با آنها به طور 

پسنديد، چه شايسته زندگي کنيد و اگر هم آنها را نمي

پسنديد و خداوند در آن خير بسا که شما چيزي را نمي

  ﴾19﴿ دهد.و نيکي فراواني قرار مي
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تحبحدَ  َردتُُّم ٱسح
َ
ج  اِإَونح أ ج   َل َزوح ََّكَن َزوح َءاتَيحُتمح وَ  مه

َُٰهنه قحنَطار   َدى ْ محنحُه َشيح إححح ُخُذوا
ح
ُخُذونَُهۥ ا فَََل تَأ

ح
تَأ
َ
ْۚ أ ا

َتَٰن   بحين  ِإَوثحم  ا ُبهح فحََضَٰ  ٢٠ا ا مُّ
َ
ُخُذونَُهۥ َوقَدح أ

ح
َوَكيحَف تَأ

َن محنُكم َبعحُضُكمح إحََلَٰ َبعحض   َخذح
َ
حيَثًَٰقا َغلحيظ   َوأ ا م 

حَسآءح إحَله  ٢١ حَن ٱلن  َوََل تَنكحُحواْ َما نََكَح َءابَآؤُُكم م 
َشة   َفْۚ إحنهُهۥ ََكَن َفَٰحح

ت   َما قَدح َسلَ َسبحيًَل آَء ا وَسَ َوَمقح
َهَُٰتُكمح َوَبَناتُُكمح  ٢٢ مه

ُ
حَمتح َعلَيحُكمح أ ُحر 

خح 
َ َُٰتُكمح َوَخََٰلَُٰتُكمح َوَبَناُت ٱۡلح َٰتُُكمح وََعمه َخَو

َ
َوأ

َنُكمح  ۡرَضعح
َ
ٓ أ َِٰتح

َهَُٰتُكُم ٱله مه
ُ
تح َوأ خح

ُ َوَبَناُت ٱۡلح
حُكمح  حَسآئ َهَُٰت ن مه

ُ
َضََٰعةح َوأ حَن ٱلره َٰتُُكم م  َخَو

َ
َوأ

َِٰتح َوَرَبَٰٓ 
حُكُم ٱله حَسآئ

حن ن  َِٰتح ِفح ُحُجورحُكم م 
ئحُبُكُم ٱله

حهحنه فَََل  ُتم ب
ْ َدَخلح حهحنه فَإحن لهمح تَُكونُوا ُتم ب

َدَخلح
حيَن محنح  حُكُم ٱَّله َنآئ بح

َ
ئحُل أ ُجَناَح َعلَيحُكمح وََحَلَٰٓ

ح إحَله َما قَدح  َتنيح خح
ُ َ ٱۡلح ْ َبنيح ن ََتحَمُعوا

َ
َلَٰبحُكمح َوأ صح

َ
 أ

َ ََكَن َغُفور   يم  َسلََفُۗ إحنه ٱَّلله  ٢٣ا ا رهحح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و اگر خواستيد زني را به جاي زني )ديگر( به همسري 

برگزينيد، و به يکي از آنان مال فراواني به عنوان مهريه 

خواهيد آن را ، آيا ميداده بوديد، چيزي از او مگيريد

ونه آن را و چگ ﴾21﴿ با بهتان و گناه آشکار بگيريد.

ايد، گيريد، درحاليکه با يکديگر آميزش کردهپس مي

و با  ﴾21﴿ اند؟!.رفتهو آنها از شما پيمان محکمي گ

اند، ازدواج زناني که پدرانتان با آنان ازدواج کرده

است، همانا اين کار داده نکنيد، مگر آنچه که قبالً رخ

 ﴾22﴿ بسيار زشت و گناه و روش نادرستي است.

بر شما حرام کرده است ازدواج با مادرانتان، و  خداوند

هايتان، و هايتان، و خالهخواهرانتان، و عمه

برادرزادگانتان، و خواهرزادگانتان، و مادرانتان که به 

اند، و خواهران رضاعي شما، و مادران شما شير داده

همسرانتان، و دختران زنانتان، که در دامان شما پرورش 

ايد، و اگر با ادرانشان آميزش کردهد، و با مانيافته

ايد گناهي بر شما نيست، و مادرانشان آميزش نکرده

همسران پسرانتان که از پشت شما هستند، و جمع دو 

خواهر با همديگر، مگر آنچه که در گذشته رويداده 

 ﴾23﴿ است، همانا خداوند آمرزگارِ مهربان است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سوره  نساء                          82                                                      قرآن كريم ترمجه معانى    
 

 

حسَ  َصَنَُٰت محَن ٱلن  حُمحح آءح إحَله َما َملََكتح ۞َوٱل
ا  ححله لَُكم مه

ُ
ْۚ َوأ ح َعلَيحُكمح ۖۡ كحَتََٰب ٱَّلله يحَمَُٰنُكمح

َ
أ

 َ نحنَي َغيح حصح َٰلحُكم ُمُّ َو مح
َ
حأ  ب
ْ ن تَبحَتُغوا

َ
َٰلحُكمح أ َوَرآَء َذ

حهۦح محنحُهنه َف  ُتم ب َتعح َتمح نَيْۚ َفَما ٱسح اتُوُهنه ُمَسَٰفححح
 ْۚ ُجورَُهنه فَرحيَضة 

ُ
ََٰضيحُتم ُجَناَح عَ َوََل  أ لَيحُكمح فحيَما تََر

َ ََكَن َعلحيًما َفرحيَضةحِۚ إحنه ٱَّلله
دح ٱلح حهۦح محنُۢ َبعح ا َحكحيم   ب

ن يَنكحَح  ٢٤
َ
ًَل أ عح محنُكمح َطوح َتطح َوَمن لهمح يَسح

يحَمَُٰنُكم 
َ
ا َمَلَكتح أ محَنَٰتح َفمحن مه حُمؤح َصَنَٰتح ٱل حُمحح ٱل

محَنَٰ  حُمؤح حن َفَتَيَٰتحُكُم ٱل ُم بحإحيَمَٰنحُكمِۚ م 
لَ عح
َ
ُ أ ِۚ َوٱَّلله تح

 ِۚ حنُۢ َبعحض  لحهحنه  َبعحُضُكم م  هح
َ
ُحوُهنه بحإحذحنح أ فَٱنكح

ُجورَُهنه 
ُ
َ َوَءاتُوُهنه أ ُروفح ُُمحَصَنٍَٰت َغيح حَمعح حٱل ب
َذَٰتح  ُمَسَٰفحَحَٰت   ِۚ َوََل ُمتهخح َدان  خح

َ
نه فَإحنح  أ صح حح

ُ
ٓ أ حَذا فَإ

َشة   حَََٰٰحح َ ب َتنيح
َ
َصَنَٰتح يح َفَعلَ  أ حُمحح ُف َما لََعَ ٱل هحنه نحصح

ن 
َ
ْۚ َوأ َ ٱلحَعَنَت محنُكمح حَمنح َخَشح حَك ل َٰل ِۚ َذ َعَذابح

محَن ٱلح
واْ َخيح   ُ َبح ُۗ َوٱ تَصح ُ َغُفور  لهُكمح يم   َّلله ُ  ٢٥رهحح يُرحيُد ٱَّلله

حيَن محن َقبحلحُكمح  يَُكمح ُسَُنَ ٱَّله دح َ لَُكمح َوَيهح ح ُبَني  َلح
ُ َعلحيٌم َحكحيم  َوَيُتوَب عَ  ُۗ َوٱَّلله   ٢٦ لَيحُكمح

 
 
 
 
 
 
 
 

اند(، مگر زناني که اسير و زنان شوهردار )بر شما حرام

اند، اين را خداوند براي کرده باشيد، که برايتان حالل

شما مقرر گردانيد، و غير از اينها، زنان ديگر برايتان 

د و هاي خود زناني را بجوييتوانيد با مالاند، و ميحالل

اشيد، و با آنها ازدواج کنيد، به شرطي که پاکدامن ب

خودتان را از زنا دور کنيد، و اگر با زني ازدواج 

مند شديد، پس بايد مهرية او را به کرديد و از او بهره

عنوان فريضه بپردازيد، و بعد از تعيين مهريه گناهي بر 

شما نيست، در آنچه با يکديگر توافق کنيد، همانا 

و اگر کسي از  ﴾24﴿ دانا و با حکمت است. خداوند

شما توانايي نداشت با زنان آزادة مؤمن ازدواج کند، 

پس با کنيزان مؤمن ازدواج کند، و خداوند به ايمان 

شما آگاه است، برخي از شما از برخي ديگر هستيد، 

پس با اجازة صاحبانشان با آنان ازدواج کنيد، و 

خوب بپردازيد. کنيزاني شان را به طور شايسته و مهريه

ا براي ازدواج انتخاب کنيد که پاکدامن باشند و ر

آشکارا مرتکب زنا نشوند و دوستاني نامشروع و پنهاني 

براي خود برنگزينند، و اگر پس از ازدواج مرتکب زنا 

شدند، سزاي آنها نصف سزاي زنان آزاده است. در 

ست صورت عدم توانايي، ازدواج با کنيزان براي کسي ا

که از فساد بترسد، و اگر بردباري کنيد برايتان بهتر 

خداوند  ﴾25﴿ است، و خداوند آمرزگار مهربان است.

خواهد براي شما روشن نمايد، و شما را به راه مي

مايي کند و توبة اند راهنکساني که پيش از شما بوده

  ﴾26﴿ شما را بپذيرد و خداوند دانا و حکيم است.
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ُ يُ  حيَن يَتهبحُعوَن َوٱَّلله
يحُكمح َوُيرحيُد ٱَّله

ن َيُتوَب َعلَ
َ
رحيُد أ

يم   ْ َميحًَل َعظح ن تَمحيلُوا
َ
َهَوَٰتح أ ن يُرحيُد ٱ ٢٧ا ٱلشه

َ
ُ أ َّلله

نَسَُٰن َضعحيف   ح
ْۚ وَُخلحَق ٱۡلح حَف َعنُكمح َها  ٢٨ا َُيَف  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ح  َٰلَُكم بَيحَنُكمٱَّله َو مح
َ
ُكلُٓواْ أ

ح
لح  يَن َءاَمُنواْ ََل تَأ َبَٰطح

حٱلح ب
ن تَُكوَن تحَجََٰرةً َعن تََراض  

َ
ٓ أ ُتلُٓواْ  إحَله ْۚ َوََل َتقح حنُكمح م 

ْۚ إحنه  نُفَسُكمح
َ
يم  أ َ ََكَن بحُكمح رَحح َعلح  ٢٩ا ٱَّلله َوَمن َيفح

َوَٰن   حَك ُعدح َٰل لح َوُظلحم  ا َذ حَك يهح نَار  ا فََسوحَف نُصح َٰل اْۚ َوََكَن َذ
ًيا لََعَ ٱ ح يَسح َن َعنحُه إحن ََتح  ٣٠َّلله حَر َما ُتنحَهوح َتنحُبواْ َكَبآئ

ح  حرح َعنُكمح َسي  َخَل  نَُكف  دح لحُكم مُّ خح  اتحُكمح َونُدح
حهۦح َبعحَضُكمح  ٣١ا َكرحيم   ُ ب َل ٱَّلله  َما فَضه

ْ ا َوََل َتَتَمنهوح
 ِۚ َٰ َبعحض  ح  لََعَ يب  ل  حَجالح نَصح حسَ  لر  حلن  ْۖۡ َول تََسُبوا ا ٱكح حمه آءح م 
يب   ح  نَصح ْۚ م  َ تََسَبح ا ٱكح ْٓۚ إحنه َوسح مه لحهۦح َ محن َفضح  ٱَّلله

ْ لُوا
ٍء َعلحيم   ح َۡ ح 

حُكل  َ ََكَن ب    ٣٢ا ٱَّلله
َ  َولحُك  ََٰلح َنا َمَو

َجَعلح
انح  َ َٰلح ا تََرَك ٱلحَو حيَن َعَقَدتح محمه قحَرُبوَنْۚ َوٱَّله

َ َوٱۡلح
يحَمَُٰنُكمح َف 

َ
َ َكَ أ ْۚ إحنه ٱَّلله يَبُهمح ح اتُوُهمح نَصح

َٰ ُك  َن لََعَ
ء   ح   ٣٣َشهحيًدا  َۡ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خواهد توبة شما را بپذيرد و کساني که و خداوند مي

ند شما خيلي منحرف خواهبه دنبال شهوات هستند مي

خواهد کار را بر شما آسان خداوند مي ﴾27﴿ گرديد.

اي  ﴾28﴿کند و انسان ضعيف آفريده شده است. 

هايتان را درميان خود به الايد! مکه ايمان آوردهکساني

ناحق نخوريد، مگر اينکه تجارتي باشد که از رضايت 

شما سرچشمه بگيرد، و خود را نکشيد، همانا خداوند 

که چنين و کسي ﴾29﴿ نسبت به شما مهربان است.

اوز و ستم انجام دهد، او را با آتش کاري را از روي تج

 ت.خواهيم سوزاند، و اين کار براي خدا آسان اس

شويد اي که از آن نهي مياگر از گناهان کبيره ﴾31﴿

آمرزيم، و شما را به پرهيز کنيد، گناهانتان را مي

و آرزوي  ﴾31﴿کنيم. اي وارد ميجايگاه بزرگوارانه

چيزي را نکنيد که خداوند برخي از شما را با آن بر 

اي است است، براي مردان بهرهداده برخي ديگر برتري

اي است از آورند، و براي زنان بهرهت مياز آنچه بدس

آورند، و از خداوند فضل او را آنچه بدست مي

 ﴾32﴿ بجوييد، همانا خداوند به هر چيزي آگاه است.

ايم که بايد از اموال و و براي هرکس وارثاني قرار داده

دارايي که پدر و مادر و خويشاوندان براي او بر جاي 

و با کساني که پيمان  اند به وي داده شود.گذاشته

گمان خداوند بر هر شان را بدهيد، بيايد بهرهبسته

 ﴾33﴿ حاضر و آگاه است.چيزي 
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َضُهمح  ُ َبعح َل ٱَّلله حَما فَضه حَسآءح ب  ٱلن 
َُٰموَن لََعَ حَجاُل قَوه ٱلر 

 َٰ َٰلحَحَُٰت  َبعحض   لََعَ ْۚ فَٱلصه حهحمح َٰل َو مح
َ
ْ محنح أ نَفُقوا

َ
ٓ أ حَما َوب

َٰنح  َِٰتح  َحَٰفحَظَٰت   َتٌَٰت َق
ْۚ َوٱله ُ حَما َحفحَظ ٱَّلله َغيحبح ب

حلح ل 
عح  َمَضاجح

ح ُجُروُهنه ِفح ٱل ََّتَافُوَن نُُشوزَُهنه َفعحُظوُهنه َوٱهح
يحهحنه َسبحيًَلُۗ 

َنُكمح فَََل َتبحُغواْ َعلَ َطعح
َ
ۖۡ فَإحنح أ حُبوُهنه َوٱۡضح
َ ََكَن َعلحي    تُ ِإَو ٣٤ا ا َكبحي  إحنه ٱَّلله فح َقاَق نح خح مح شح
ْ َحَكم   لحهۦح وََحَكم  بَيحنحهحَما فَٱبحَعُثوا هح

َ
حنح أ ٓ ا م  لحَها هح

َ
حنح أ  ا م 

َلَٰح   ٓ إحصح حقح ٱإحن يُرحيَدا ُۗ ا يُوَف  ٓ ُ بَيحَنُهَما َ ََكَن  َّلله إحنه ٱَّلله
ْ ٱ ٣٥ا َعلحيًما َخبحي   ُبُدوا حهۦح ۞َوٱعح  ب

ْ حُكوا َ َوََل تُّشح َّلله
ۖۡ َشيح  َ ا َٰلح حٱلحَو ن  َوب َسَٰ ََتََٰمَٰ يحنح إححح ََبَٰ َوٱَلح حذحي ٱلحُقرح ا َوب
ُُنبح وَ 

َارح ٱۡلح
ََبَٰ َوٱۡلح َارح ذحي ٱلحُقرح

َمَسَٰكحنيح َوٱۡلح
ح ٱل

بحيلح َوَما َملََكتح  َۢنبح َوٱبحنح ٱلسه
حٱۡلح اححبح ب َوٱلصه

َ ََل ُُيحبُّ َمن ََكَن ُُمحَتاَل   ُۗ إحنه ٱَّلله يحَمَُٰنُكمح
َ
ا  فَُخورً أ
حينَ  ٣٦ لح  ٱَّله ُخح

حٱبلح ُمُروَن ٱنلهاَس ب
ح
َيبحَخلُوَن َوَيأ

نَا  َتدح عح
َ
لحهحۗۦُ َوأ ُ محن فَضح َُٰهُم ٱَّلله ٓ َءاتَى ُتُموَن َما َوَيكح

َٰفحرحيَن َعَذاب   َك
حلح هحين  ل   ٣٧ا ا مُّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مردان سرپرست زنان هستند به خاطر اينکه خداوند 

اينکه است، و نيز به خاطر داده مردان را بر زنان برتري

کنند، پس زنان صالحه آناني هايشان خرج مياز مال

هستند که فرمانبردار خدا بوده و در پنهاني و در غياب 

کنند. و اين بدان سبب شوهرانشان از آنها اطاعت مي

است که خداوند آنها را حفاظت نموده و توفيق 

است. و زناني که از سرکشي آنان بيم داريد، به داده

يد، سپس بستر خويش را جدا کنيد، آنان اندرز ده

سپس آنان را بزنيد، پس اگر از شما اطاعت کردند 

راهي براي ايشان نجوييد همانا خداوند واال و بزرگ 

و اگر از اختالف و جدايي آنها بيم  ﴾34﴿ است.

از خانوادة شوهر و داوري از  داشتيد، پس داوري

الح خانوادة زن بفرستيد، اگر اين دو داور خواهان اص

کند، همانا باشند خداوند بين آنان توافق حاصل مي

و خدا را عبادت  ﴾35﴿ خداوند دانا و آگاه است.

کنيد، و با او چيزي را شريک قرار ندهيد، و با پدر و 

مادر نيکي نماييد، و با خويشاوندان و يتيمان و 

وند و همساية درماندگان و بيچارگان و همساية خويشا

سافر و کنيزان و غالمان نيز نيکي بيگانه و همراه و م

کنيد همانا خداوند کسي را که خودپسند و خودستا 

رزند و وکه بخل ميکساني ﴾36﴿ باشد دوست ندارد.

دهند و آنچه را که مردم را به بخل ورزيدن دستور مي

است پنهان خداوند از فضل خويش به آنها داده

اده دارند و براي کافران عذابي خوارکننده آممي

  ﴾37﴿ ايم.کرده
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محُنوَن  َٰلَُهمح رحئَآَء ٱنلهاسح َوََل يُؤح َو مح
َ
حيَن يُنفحُقوَن أ َوٱَّله

يحَطَُٰن ََلُۥ  رح  َوَمن يَُكنح ٱلشه َوحمح ٱٓأۡلخح
حٱَلح ح َوََل ب حٱَّلله ب

حٱ ٣٨ا آَء َقرحين  ا فَسَ قَرحين    ب
ْ يحهحمح لَوح َءاَمُنوا

ح َوَماَذا َعلَ َّلله
َوحمح  حهحمح  َوٱَلح ُ ب ْۚ َوََكَن ٱَّلله ُ ا َرزََقُهُم ٱَّلله نَفُقواْ محمه

َ
رح َوأ ٱٓأۡلخح

ة ِۖ  ٣٩َعلحيًما  لحُم محثحَقاَل َذره َ ََل َيظح ِإَون تَُك  إحنه ٱَّلله
َها َويُ  َحَسَنة   يم  يَُضَٰعحفح ًرا َعظح جح

َ
نحُه أ ُ  ٤٠ا ؤحتح محن له
حَشهح  ِۢ ب ة مه

ُ
ح أ
ئحَنا محن ُك  َٰ  يد  فََكيحَف إحَذا جح حَك لََعَ ئحَنا ب وَجح

ُؤََلٓءح َشهحيد   حيَن  يَوحَمئحذ   ٤١ا َهَٰٓ ْ يََودُّ ٱَّله  َكَفُرواْ وََعَصُوا
 َ ُتُموَن ٱَّلله ۡرُض َوََل يَكح

َ حهحُم ٱۡلح ىَٰ ب ٱلرهُسوَل لَوح تَُسوه
يث   لَوَٰةَ  ٤٢ا َحدح ْ ٱلصه َرُبوا ْ ََل َتقح حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

نُتمح 
َ
لَُمواْ َما َتُقولُوَن َوََل ُجُنًبا إحَله سُ َوأ َٰ َتعح ََٰرىَٰ َحِته َك

وح 
َ
رحََضَٰٓ أ ْْۚ ِإَون ُكنُتم مه لُوا تَسح َٰ َتغح حرحي َسبحيٍل َحِته ََعب

َحد  
َ
وح َجآَء أ

َ
َٰ َسَفٍر أ وح  لََعَ

َ
حطح أ َغآئ

حَن ٱلح حنُكم م  م 
حسَ  ُتُم ٱلن  ْ َمآء  َلََٰمسح مُ  آَء فَلَمح ََتحُدوا ْ َصعحيد  َفَتَيمه ا وا

حب   ُۗ َطي  يُكمح يحدح
َ
حوُُجوهحُكمح َوأ  ب

ْ َسُحوا َ ََكَن ا فَٱمح إحنه ٱَّلله
ا َغُفوًرا  يب   ٤٣َعُفوًّ ْ نَصح وتُوا

ُ
حيَن أ لَمح تََر إحََل ٱَّله

َ
حَن أ ا م 

لُّواْ  ن تَضح
َ
َلََٰلَة َوُيرحيُدوَن أ وَن ٱلضه ََتُ كحَتَٰبح يَشح

ٱلح
بحيَل   ٤٤ٱلسه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هايشان را براي نشان دادن به مردم الکه مو کساني

آورند، کنند و به خدا و روز قيامت ايمان نميانفاق مي

و هرکس که شيطان همراه او باشد بسيار بد همراهي 

شد اگر آنان به خدا و روز و چه مي ﴾38﴿ است.

آوردند، و از آنچه به آنها روزي قيامت ايمان مي

 آنان آگاه است.بخشيدند؟ و خداوند به ايم ميهداد

ستم  ايبدون شک خداوند به اندازة ذره ﴾39﴿

نمايد و از را چند برابر ميکند و اگر نيکي باشد آننمي

چگونه  ﴾41﴿ دهد.سوي خود پاداش بزرگي مي

آنگاه که از هر امتي گواهي بياوريم و تو را  خواهد بود

در آن روز  ﴾41﴿ به عنوان گواه بر اينان بياوريم؟.

ه کفر ورزيدند و از پيامبر نافرماني کردند، کساني ک

توانند دوست دارند که زمين بر آنها هموار شود، و نمي

که اي کساني ﴾42﴿سخني را از خدا پنهان دارند. 

ايد! درحاليکه مست هستيد به نماز نايستيد، ايمان آورده

گوييد، و درحاليکه جنب که بدانيد چه ميتا وقتي 

يد، و به اماکن نماز هم که همانا هستيد به نماز نايست

که از شما مساجد هستند نزديک مشويد، )مگر کساني

خواهند از يکي از درهاي مسجد وارد شده و از که مي

که طهارت برگيريد. و در ديگري خارج شوند( تا وقتي

اگر مريض يا در مسافرت بوديد، يا يکي از شما از 

د، و آب قضاي حاجت آمد، يا با زنان آميزش کردي

کند نيافتيد، با هر آنچه که از سطح زمين ارتفاع پيدا مي

و پاک است تيمم کنيد )خواه خاک باشد يا شن، يا 

هايتان را درخت يا سنگ يا گياه( پس چهره و دست

 مسح کنيد، همانا خداوند عفوکننده و آمرزنده است.

اي از کتاب بيني کساني را که بهرهمگر نمي ﴾43﴿

خواهند شما خرند و ميد که گمراهي را ميانداده شده

 ﴾44﴿هم گمراه شويد؟!. 
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ح َوَلح    حٱَّلله ْۚ َوَكََفَٰ ب حُكمح َدآئ عح
َ
حأ لَُم ب عح

َ
ُ أ حٱَوٱَّلله ح ا َوَكََفَٰ ب َّلله
ي   حفُوَن ٱلحَُكحَم َعن  ٤٥ا نَصح  ُُيَر 

ْ حيَن َهاُدوا حَن ٱَّله م 
َنا وََعَصيحنَ  عحهۦح َوَيُقولُوَن َسمحعح َواضح َ مه َمعح َغيح ا َوٱسح

َمع   نَتحهحمح  ُمسح سح
ح ل
َ
حأ ُۢا ب ن  َوَرَٰعحَنا ََله ِۚ َولَوح َوَطعح حينح ا ِفح ٱل 

نَا  َمعح َوٱنُظرح َنا َوٱسح َطعح
َ
َنا َوأ نهُهمح قَالُواْ َسمحعح

َ
ا َلََّكَن َخيح  أ

ن لهَعَنُهُم ٱ قحَوَم َوَلَٰكح
َ
هُهمح َوأ رحهحمح فَََل ل حُكفح ُ ب َّلله

محُنوَن إحَله  ْ ٱلحكحَتََٰب  ٤٦  قَلحيَل  يُؤح وتُوا
ُ
حيَن أ َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َا  نلح حَما نَزه  ب
ْ ق  َءامحُنوا ح ن ُمَصد 

َ
حن َقبحلح أ حَما َمَعُكم م 

ا ل 
محَس وُُجوه   َها نهطح وح نَلحَعَنُهمح َكَما ا َفََنُده

َ
ٓ أ بَارحَها دح

َ
َٰٓ أ لََعَ

ح  ُر ٱَّلله مح
َ
ِۚ َوََكَن أ بحتح َحََٰب ٱلسه صح

َ
ُعوًَل لََعنهآ أ إحنه  ٤٧ َمفح

حَك  َٰل فحُر َما ُدوَن َذ حهۦح َوَيغح َك ب َ ن يُّشح
َ
فحُر أ َ ََل َيغح ٱَّلله

يًما  ىَٰٓ إحثحًما َعظح ََتَ ح َفَقدح ٱفح حٱَّلله حكح ب ْۚ َوَمن يُّشح حَمن يََشآُء ل
ح  ٤٨

ُ يَُزَك  نُفَسُهمِۚ بَلح ٱَّلله
َ
وَن أ حيَن يَُزكُّ لَمح تََر إحََل ٱَّله

َ
أ

 ٓ لَُموَن فَتحيًَل َمن يََشا ٱنُظرح َكيحَف  ٤٩ُء َوََل ُيظح
ۦٓ إحثحم   حهح َبۖۡ َوَكََفَٰ ب َكذح

ح ٱلح وَن لََعَ ٱَّلله ََتُ بحيًنا َيفح  ٥٠ا مُّ
ْ نَصح  وتُوا

ُ
حيَن أ لَمح تََر إحََل ٱَّله

َ
محُنوَن ا يب  أ كحَتَٰبح يُؤح

حَن ٱلح م 
حيَن َكَفُرواْ  حَّله َُٰغوتح َوَيُقولُوَن ل بحتح َوٱلطه ح

حٱۡلح ُؤََلٓءح ب َهَٰٓ
حيَن َءاَمُنواْ َسبحيًَل 

َدىَٰ محَن ٱَّله هح
َ
  ٥١أ
 
 
 
 
 
 
 

شناسد و کافي است ما را بهتر ميو خداوند دشمنان ش

که خدا سرپرست )شما( باشد و کافي است که خدا 

اي از يهوديان سخنان را دسته ﴾45﴿ ياور )شما( باشد.

گويند: شنيديم و و مياز جاي خود تحريف کرده 

ماني کرديم، و بشنو )واي کاش( ناشنوا گردي، و نافر

دهند و هايشان را پيچ ميگفتند:( ما را بپاي. و زبان)مي

گفتند: گيرند. و اگر آنها ميدين را به مسخره مي

سوي ما بنگر بر شنيديم و فرمان برديم و بشنو و به

تر بود ولي ما آنها را به سبب ايشان بهتر و درست

يم پس جز تعداد اندکي از آنها کفرشان لعنت کرد

اي اهل کتاب! ايمان بياوريد  ﴾46﴿ آورند.ايمان نمي

کنندة چيزي است ايم و تصديقه آنچه ما نازل کردهب

هايي را محو که شما با خود داريد، قبل از اينکه چهره

را نفرين کنيم کنيم و آنها را برگردانيم و يا آنان

ن کرديم و فرمان خدا طور که ياران شنبه را نفريهمان

گمان خداوند شرک به بي ﴾47﴿ انجام شدني است.

تر از آن را براي بخشد و گناهان پايينخود را نمي

بخشد و هرکس به خدا شرک هرکس که بخواهد، مي

آيا  ﴾48﴿ورزد گناه بزرگي را مرتکب شده است. 

شمارند، بلکه بيني که خود را پاک ميکساني را نمي

دارد، و به را که بخواهد پاک ميخداوند هرکس 

 ﴾49﴿شود. اندازة نخِ روي هستة خرما بر آنها ستم نمي

دهند، و بس است بنگر چگونه به خدا دروغ نسبت مي

آيا کساني را  ﴾51﴿که اين، دروغ آشکاري باشد. 

ها و اند؟! به بتاي از کتاب داده شدهبيني که بهرهنمي

گويند: اينها از ان ميکافرآورند و به طاغوت ايمان مي

 ﴾51﴿ تراند.اند راه يافتهکساني که ايمان آورده
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ُ فَلَن ََتحَد  َعنح ٱَّلله
ۖۡ َوَمن يَلح ُ حيَن َلَعَنُهُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله

ُ
أ

ًيا  يب   ٥٢ََلُۥ نَصح مح لَُهمح نَصح
َ
حذ   أ كح فَإ

حُملح حَن ٱل ا َله م 
تُوَن ٱنلهاَس نَقحًيا يُ  مح  ٥٣ؤح

َ
َٰ َمآ َُيح أ ُسُدوَن ٱنلهاَس لََعَ

ٓ َءاَل إحبحَرَٰهحيَم  لحهحۖۦۡ َفَقدح َءاتَيحَنا ُ محن فَضح َُٰهُم ٱَّلله َءاتَى
يم   لحًَّك َعظح َمَة َوَءاَتيحَنَُٰهم مُّ حكح  ٥٤ا ٱلحكحَتََٰب َوٱۡلح

ن َصده َعنحُهْۚ َوَكََفَٰ  حهۦح َومحنحُهم مه نح َءاَمَن ب فَمحنحُهم مه
ََهنهَم َسعحًيا  ْ أَِب ٥٥ِبح حيَن َكَفُروا تََٰيَٰتحَنا َسوحَف إحنه ٱَّله
لحيهحمح نَار   َجتح نُصح لحَنَُٰهمح ا ُُكهَما نَضح ُجلُوُدُهم بَده

َ ََكَن َعزحيًزا  َعَذاَبُۗ إحنه ٱَّلله
ْ ٱلح َُذوقُوا ََها َلح ُجلُوًدا َغيح

َٰلحَحَٰتح  ٥٦ا َحكحيم   ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا حيَن َءاَمُنوا َوٱَّله
لُ  خح َٰت  ُهمح َسُندح حيَن  َجنه نحَهَُٰر َخَِٰلح

َ ََتحرحي محن َِتحتحَها ٱۡلح
بَد  
َ
ٓ أ ٓ فحيَها هُهمح فحيَها َوَٰج  اۖۡ ل زح

َ
  أ

َل   لُُهمح ظح خح َرة ۖۡ َونُدح َطهه  مُّ
َمََٰنَٰتح  ٥٧ َظلحيًَل 

َ ْ ٱۡلح وا ن تَُؤدُّ
َ
ُمرُُكمح أ

ح
َ يَأ ۞إحنه ٱَّلله

َ ٱنله  ُتم َبنيح لحَها ِإَوَذا َحَكمح هح
َ
ن َِتحُكُمواْ إحََلَٰٓ أ

َ
اسح أ

َ ََكَن  ۦُٓۗ إحنه ٱَّلله حهح ا يَعحُظُكم ب حعحمه َ ن ِۚ إحنه ٱَّلله لح َعدح
حٱلح ب

ي   ُۢا بَصح ي ٥٨ا َسمحيَع طح
َ
ْ أ حيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ َ َيَٰٓ ْ ٱَّلله ُعوا

ُتمح  ۖۡ فَإحن تََنَٰزَعح رح محنُكمح مح
َ ْولح ٱۡلح

ُ
ْ ٱلرهُسوَل َوأ يُعوا طح

َ
َوأ

ء   ح َۡ محُنوَن ُردُّوُه إحََل ٱفَ  ِفح  ح َوٱلرهُسولح إحن ُكنُتمح تُؤح َّلله
حَك َخيح   َٰل ِۚ َذ رح َوحمح ٱٓأۡلخح

ح َوٱَلح حٱَّلله وحيًَل  ب
ح
َسُن تَأ حح

َ
  ٥٩َوأ

 
 
 
 
 
 

اند که خداوند لعنتشان کرده است و اينان کساني

هرکس را که خدا لعنت کند براي او ياري نخواهي 

از ملک دارند؟ اگر  ايآيا آنان بهره ﴾52﴿يافت. 

اي که در پشت هستة ندازة نقطهداشته باشند مردم را به ا

آيا آنان به چيزي حسد  ﴾53﴿ خرما است نخواهند داد.

ند که خداوند از فضل خويش به مردم ورزمي

راستي  که آل ابراهيم را کتاب و حکمت است؟ بهداده

 ﴾54﴿ داديم و به آنان پادشاهي بزرگي عطا کرديم.

ايمان ي گروهي از آنان به وي )حضرت محمدص( ول

اي از آنان )مردم را( از او باز داشتند و آوردند و دسته

 آتش سوزان جهنم )براي چنين کساني( کافي است.

گمان کساني که به آيات ما کفر ورزيدند بي ﴾55﴿

آنان را وارد آتشي فروزان خواهيم کرد و هر زمان که 

ن شود به جاي آن هايشان سوخته و برياپوست

دهيم تا عذاب را بچشند. هاي ديگري قرار ميپوست

که و کساني ﴾56﴿ همانا خداوند عزيز و حکيم است.

ا را وارد ايمان آوردند و کار شايسته انجام دادند آنه

گردانيم که رودها از زير آن روان است، هايي ميباغ

در آن جاودانه هستند و در آن برايشان همسران 

اي وارد اي است و آنان را به ساية گستردههپاکيز

دهد همانا خداوند شما را فرمان مي ﴾57﴿ گردانيم.مي

ها را به صاحبانشان برسانيد و هنگامي که ميان تا امانت

کنيد دادگرانه داوري کنيد، همانا مردم داوري مي

دهد، همانا خداوند شما را به بهترين اندرز پند مي

که ايمان اي کساني ﴾58﴿ا است. خداوند شنوا و بين

ايد! از خدا و پيامبر و از اولي االمر مسلمان آورده

اطاعت کنيد و اگر در چيزي اختالف کرديد آن را به 

خدا و پيامبر برگردانيد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان 

 ﴾59﴿تر است. داريد اين براي شما بهتر و خوش فرجام
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حينَ  لَمح تََر إحََل ٱَّله
َ
نزحَل  أ

ُ
ٓ أ حَما  ب

ْ نهُهمح َءاَمُنوا
َ
يَزحُعُموَن أ

ن َيَتَحاَكُمٓواْ 
َ
نزحَل محن َقبحلحَك يُرحيُدوَن أ

ُ
ٓ أ إحََلحَك َوَما

حهحۖۦۡ َوُيرحيُد   ب
ْ ُفُروا ن يَكح

َ
ْ أ محُرٓوا

ُ
َُٰغوتح َوَقدح أ إحََل ٱلطه

لهُهمح َضَلَََٰلُۢ بَعحيد   ن يُضح
َ
يحَطَُٰن أ  قحيَل لَُهمح ِإَوَذا  ٦٠ا ٱلشه

يحَت اَتعَ 
َ
ُ ِإَوََل ٱلرهُسولح َرأ نَزَل ٱَّلله

َ
ٓ أ ْ إحََلَٰ َما ا لَوح

وَن َعنَك ُصُدود   حُمَنَٰفحقحنَي يَُصدُّ فََكيحَف إحَذآ  ٦١ا ٱل
حَما  يَبُۢة ب صح َصََٰبتحُهم مُّ

َ
يهحمح ُثمه َجآُءوَك أ يحدح

َ
َمتح أ قَده

َسَٰن   ٓ إححح ٓ إحَله نَا َردح
َ
ح إحنح أ حٱَّلله  ٦٢َوتَوحفحيًقا  اَُيحلحُفوَن ب
لَُم ٱ حيَن َيعح ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله

ُ
رحضح أ عح

َ
حهحمح فَأ وب

ُ َما ِفح قُلُ َّلله
ََلُۢ بَلحيغ   هحمح قَوح نُفسح

َ
ٓ أ هُهمح ِفح ُهمح َوقُل ل  ٦٣ا َعنحُهمح وَعحظح
رحَسلحَنا محن رهُسوٍل إحَله 

َ
ٓ أ حْۚ َولَوح َوَما َُطاَع بحإحذحنح ٱَّلله َلح

لَُموٓ  نهُهمح إحذ ظه
َ
َ أ ْ ٱَّلله َفُروا َتغح نُفَسُهمح َجآُءوَك فَٱسح

َ
ْ أ ا

اب   َ تَوه ْ ٱَّلله َفَر لَُهُم ٱلرهُسوُل لَوََجُدوا َتغح يم  َوٱسح  ٦٤ا ا رهحح
حَك ََل يُ  حُموَك فحيَما َشَجَر فَََل َوَرب  َٰ ُُيَك  محُنوَن َحِته ؤح

هحمح َحرَج   نُفسح
َ
ٓ أ ْ ِفح ابَيحَنُهمح ُثمه ََل ََيحُدوا حمه قََضيحَت  ا م 

لحيم   حُمواْ تَسح   ٦٥ا َويَُسل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کنند به آنچه کني از کساني که ادعا ميآيا تعجب نمي

بر تو نازل شده و به آنچه پيش از تو نازل شده ايمان 

خواهند که داوري را به پيش طاغوت اند، و ميدهآور

ببرند درحاليکه به آنها دستور داده شده است تا به 

خواهد آنان را بسي ورزند، و شيطان ميطاغوت کفر ب

که به ايشان گفته شود: و وقتي  ﴾61﴿ گمراه کند.

سوي آنچه که خدا نازل کرده، و )بياييد( بياييد به

بيني که به تو پشت سوي پيامبر، منافقان را ميبه

اما چگونه است  ﴾61﴿ دارند.کنند و از تو باز ميمي

ت خود انجام که چون به سبب کارهايي که با دس

آيند و به خدا اند بالئي بدانان برسد، پيش تو ميداده

خورند که ما جز خير خواهي و صلح سوگند مي

ايشان کسانيند که  ﴾62﴿ايم؟. مقصودي نداشته

داند چه در دلهايشان است، پس، از آنها خداوند مي

روي بگردان، و اندرزشان بده و به آنان سخني رسا و 

و ما  ﴾63﴿ ان رسوخ کند( بگوي.ؤثر )که در دلشم

هيچ پيامبري را نفرستاديم مگر اينکه به فرمان خدا از او 

اطاعت شود، و اگر آنان وقتي که بر خود ستم 

آمدند و از خدا آمرزش کردند پيش تو ميمي

يامبر براي آنها از خدا طلب آمرزش خواستند، و پمي

 ﴾64﴿ ند.يافتپذير و مهربان ميکرد، خداوند را توبهمي

آورند نه! به پروردگارت سوگند که آنان ايمان نمياما، 

ها و اختالفات خود داور قرار تا تو را در درگيري

ندهند، و سپس ماللي از داوري تو در دل خود نداشته 

  ﴾65﴿ و کامالً تسليم باشند.
 
 
 
 



 سوره  نساء                          89                                                      قرآن كريم ترمجه معانى    
 

 

وح 
َ
نُفَسُكمح أ

َ
ْ أ ُتلُٓوا نح ٱقح

َ
يحهحمح أ

نها َكَتبحَنا َعلَ
َ
 َولَوح أ

ا َفَعلُوهُ إحَله قَلحيل    محن دحتََٰيَٰرحُكم مه
ْ رُُجوا ۖۡ  ٱخح حنحُهمح َولَوح  م 

حهۦح لَََّكَن َخيح    َما يُوَعُظوَن ب
ْ نهُهمح َفَعلُوا

َ
ه أ َشده ا ل

َ
ُهمح َوأ

يم  ا ٓأَّلَتيحَنَُٰهم ذ  ِإَو ٦٦ا تَثحبحيت   ًرا َعظح جح
َ
ٓ أ ا نه ُ حن له  ٦٧ا م 

َرَٰط   سح َولََهَديحَنَُٰهمح صح َ  ٦٨ا َتقحيم  ا مُّ عح ٱَّلله َوَمن يُطح
حَن  يحهحم م 

ُ َعلَ نحَعَم ٱَّلله
َ
حيَن أ ْوَلَٰٓئحَك َمَع ٱَّله

ُ
َوٱلرهُسوَل فَأ

ح  نَيْۚ وََحُسَن ٱنلهبحي  َٰلححح َهَدآءح َوٱلصه يقحنَي َوٱلشُّ ح د  ح َن َوٱلص 
ْوَلَٰٓئحَك َرفحيق  

ُ
ُل محَن ٱ ٦٩ا أ حَك ٱلحَفضح َٰل ح َذ حٱَّلله حْۚ َوَكََفَٰ ب  َّلله

َرُكمح  ٧٠ا َعلحيم   ذح ْ حح ْ ُخُذوا حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

وح ٱنفحُرواْ ََجحيع  
َ
نه محنُكمح لََمن ِإَو ٧١ا فَٱنفحُرواْ ُثَباٍت أ

يَبة   صح َصََٰبتحُكم مُّ
َ
ََئه َفإحنح أ ح َُبط 

نحَعَم ٱ َله
َ
ُ قَاَل قَدح أ َّلله

َعُهمح َشهحيد   ُكن مه
َ
ه إحذح لَمح أ َصََٰبُكمح  ٧٢ا لََعَ

َ
حنح أ َولَئ

حَن ٱ ل  م  ن لهمح تَُكنُۢ بَيحَنُكمح فَضح
َ
ح ََلَُقولَنه َكأ َّلله

ة   يم  تََٰيَٰلَ  َوَبيحَنُهۥ َمَوده ًزا َعظح فُوَز فَوح
َ
ا يحتَّنح ُكنُت َمَعُهمح فَأ

َة ۞ ٧٣ ََيوَٰ وَن ٱۡلح ُ حيَن يَّشح ح ٱَّله  ِفح َسبحيلح ٱَّلله
فَلحُيَقَٰتحلح
رَ  حٱٓأۡلخح َيا ب نح وح ٱلُّ

َ
َتلح أ ح َفُيقح  ِفح َسبحيلح ٱَّلله

حِۚ َوَمن يَُقَٰتحلح ة
يم   ًرا َعظح جح

َ
تحيهح أ لحبح فََسوحَف نُؤح   ٧٤ا َيغح

 
 
 
 
 
 
 
 

نموديم که خويشتن را بکشيد، يا و اگر بر آنها مقرر مي

هايتان بيرون برويد، جز تعداد اندکي از آنها از سرزمين

بدان اندرز چه را که کردند، و اگر آنان آنچنين نمي

بستند براي آنان بهتر بود، و شوند به کار ميداده مي

و آنگاه به آنان از  ﴾66﴿ نمود.آنان را پا برجاتر مي

و آنان را به  ﴾67﴿داديم. پيش خود پاداش بزرگي مي

و هرکس از خدا  ﴾68﴿نموديم. راه راست هدايت مي

و پيامبر اطاعت کند پس ايشان همنشين کساني خواهند 

است از پيامبران و داده د که خدا به آنان نعمتبو

صديقان و شهيدان و شايستگان، و آنان چقدر دوستان 

اين بحششي است از جانب خدا،  ﴾69﴿ خوبي هستند!.

که اي کساني ﴾71﴿و کافي است که خدا آگاه باشد. 

ايد! آمادگي خود را حفظ کنيد و دسته ايمان آورده

و  ﴾71﴿به جنگ( برويد. دسته يا به طور دسته جمعي )

ورزد، و اگر مصيبتي از شما کسي هست که سستي مي

راستي  خدا به من لطف نمود به گويد:به شما برسد، مي

و اگر رحمت  ﴾72﴿ که با آنان همراه و حاضر نبودم.

درست مانند اينکه ميان   -و فضل الهي به شما برسد 

مراه گويد: کاش همي -شما و آنان دوستي نبوده است 

بردم و به موفقيت بزرگي آنها بودم و بسي بهره مي

پس، کساني که زندگي دنيا را  ﴾73﴿يافتم. دست مي

فروشند بايد در راه خدا جنگ کنند، و به آخرت مي

، يا پيروز گردد هرکس در راه خدا بجنگد و کشته شود

  ﴾74﴿ پاداش به او خواهيم داد.
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َعفحنَي  َوَما لَُكمح ََل تَُقَٰتحلُونَ  َتضح حُمسح ح َوٱل ِفح َسبحيلح ٱَّلله
حيَن َيُقولُوَن َربهَنآ  وحلحَدَٰنح ٱَّله

ح حَسآءح َوٱل حَجالح َوٱلن  محَن ٱلر 
َا  َعل نله لَُها َوٱجح هح

َ
حمح أ ال َيةح ٱلظه هح ٱلحَقرح َنا محنح َهَٰذح رحجح خح

َ
أ

نَك َوَلح    ُ َا محن له َعل نله ًيا ا َوٱجح نَك نَصح ُ  ٧٥محن له
حيَن َكَفُرواْ ٱ حۖۡ َوٱَّله وَن ِفح َسبحيلح ٱَّلله

حيَن َءاَمُنواْ يَُقَٰتحلُ َّله
يحَطَٰنحِۖ 

َآَء ٱلشه َلح وح
َ
ْ أ َُٰغوتح فََقَٰتحلُٓوا وَن ِفح َسبحيلح ٱلطه

يَُقَٰتحلُ
يحَطَٰنح ََكَن َضعحيًفا 

حيَن  ٧٦إحنه َكيحَد ٱلشه لَمح تََر إحََل ٱَّله
َ
أ

يَ  يحدح
َ
ْ أ ٓوا َة َوَءاتُواْ قحيَل لَُهمح ُكفُّ لَوَٰ ْ ٱلصه قحيُموا

َ
ُكمح َوأ

يحهحُم ٱلحقحَتاُل 
ا ُكتحَب َعلَ ةَ فَلَمه َكوَٰ حنحُهمح  إحَذا فَرحيق   ٱلزه م 

 ْۚ َية  َشده َخشح
َ
وح أ
َ
ح أ َيةح ٱَّلله َن ٱنلهاَس َكَخشح َوَقالُواْ  ََيحَشوح

حَم َكَتبحَت  ٓ  َعلَيحَنا ٱلحقحَتاَل َربهَنا ل َتَنا رح خه
َ
ََلٓ أ َجل  لَوح

َ
 إحََلَٰٓ أ

َيا قَلحيل   قَرحيب    نح َرُة َخيح  قُلح َمَتَُٰع ٱلُّ حَمنح ٱتهََّقَٰ  َوٱٓأۡلخح
ل 

لَُموَن فَتحيًَل  ْ  ٧٧َوََل ُتظح َنَما تَُكونُوا يح
َ
ُم أ رحككُّ يُدح

حَموحُت َولَوح ُكنُتمح ِفح بُُروج   َشيهَدة    ٱل بحهُ  مُّ مح ِإَون تُصح
ۦح مح  َحَسَنة   ه ْ َهَٰذح بحُهمح َيُقولُوا حۖۡ ِإَون تُصح نح عحندح ٱَّلله
حَئة   ۦح محنح  َسي  ه َكْۚ قُلح ُك   َيُقولُواْ َهَٰذح حنح عحندح ٱ عحندح حۖۡ م  َّلله

يث   َقُهوَن َحدح ُؤََلٓءح ٱلحَقوحمح ََل يََكاُدوَن َيفح ا َفَمالح َهَٰٓ
َصابََك محنح َحَسَنة   ٧٨

َ
آ أ َصابََك محن فَمحَن  مه

َ
حۖۡ َوَمآ أ ٱَّلله

حئَ  ْۚ  ة  َسي  حلنهاسح رَُسوَل  رحَسلحَنََٰك ل
َ
َكْۚ َوأ سح  َوَكََفَٰ فَمحن نهفح

حٱ ح َشهحيد  ب  ٧٩ا َّلله

 

 

 

 

 

 

ر راه خدا و )در راه نجات( مردان و زنان و و چرا د

جنگيد؟ آنهايي که کودکان ناتوان و درمانده نمي

گويند: پروردگارا! ما را از اين شهر و سرزميني که مي

يرون آور، و از جانب خودت ساکنان آن ستمگرند ب

که سانيک  ﴾75﴿ براي ما سرپرست و ياوري قرار بده.

جنگند و کساني که کفر اند در راه خدا ميايمان آورده

جنگند، پس با ياران اند در راه طاغوت ميورزيده

شيطان بجنگيد همانا مگر شيطان هميشه ضعيف بوده 

ان گفته بيني کساني را که به آنآيا نمي  ﴾76﴿ است.

شد: از جنگ دست بداريد، و نماز را به پا داريد و از 

هايتان ببخشيد، پس هنگامي که جنگ بر آنان مال

واجب شد در اين هنگام گروهي از ايشان از مردم 

ترسيدند همانگونه که از خدا ترس داشتند، يا بيشتر مي

پروردگارا! چرا جنگ را  ترسيدند، و گفتند:از آن مي

شد اگر به ما مهلت بيشتري کردي؟ چه مي بر ما واجب

دادي؟ بگو: کاالي دنيا ناچيز است، و آخرت براي مي

کسي که پرهيزگار باشد بهتر است و کوچکترين ستمي 

ما را هرکجا باشيد مرگ ش ﴾77﴿ شود.بر شما نمي

هاي محکم و استوار باشيد، يابد اگرچه در برجدرمي

گويند: اين از  اگر نيکي و خوبي به آنها برسد، مي

جانب خدا است، و اگر بدي و مشکلي به آنها برسد، 

گويند: اين از جانب تو است، بگو: همه از جانب مي

 فهمند.خدا است. اين مردم را چه شده که سخن نمي

و اگر خوبي به تو برسد از جانب خدا است و  ﴾78﴿

باشد، اگر بدي و باليي به تو برسد از جانب خودت مي

را به عنوان پيامبري براي مردم فرستاديم و و ما تو 

 ﴾79﴿کافي است که خداوند گواه باشد. 
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َٰ َفَمآ  ۖۡ َوَمن تََوله َ َطاَع ٱَّلله
َ
عح ٱلرهُسوَل َفَقدح أ ن يُطح مه
يحهحمح َحفحيظ  

رحَسلحَنََٰك َعلَ
َ
َفإحَذا  َعة  َوَيُقولُوَن َطا ٨٠ا أ

حَفة   َك َبيهَت َطآئ  محنح عحندح
ْ حي  بََرُزوا َ ٱَّله حنحُهمح َغيح م 

ۖۡ َوٱ رحضح َعنحُهمح َتُقوُل عح
َ
حُتوَنۖۡ فَأ ُتُب َما يُبَي  ُ يَكح َّلله
ح َوكحيًَل  حٱَّلله حْۚ َوَكََفَٰ ب  ٱَّلله

ح لََعَ فَََل َيَتَدبهُروَن  ٨١َوتََوَّكه
َ
أ

ْ فحيهح  ح لَوََجُدوا ح ٱَّلله ُقرحَءاَنْۚ َولَوح ََكَن محنح عحندح َغيح
ٱلح

تحَلَٰف   نح  ٨٢ا ثحي  ا كَ ٱخح مح
َ حَن ٱۡلح ر  م  مح

َ
وح ِإَوَذا َجآَءُهمح أ

َ
أ
ْولح 
ُ
حهحۖۦۡ َولَوح َردُّوهُ إحََل ٱلرهُسولح ِإَوََلَٰٓ أ  ب

ْ َذاُعوا
َ
َوحفح أ ٱۡلح

ََل  ُۗ َولَوح َتۢنبحُطونَُهۥ محنحُهمح حيَن يَسح
رح محنحُهمح َلَعلحَمُه ٱَّله مح

َ ٱۡلح
َُتُهۥ  ح َعلَيحُكمح َورَۡحح ُل ٱَّلله يحَطََٰن إحَله فَضح ُتُم ٱلشه َبعح ََلته

ح ََل تَُكلهُف إحَله  ٨٣ قَلحيَل    ِفح َسبحيلح ٱَّلله
فََقَٰتحلح

ن يَُكفه 
َ
ُ أ محنحنَيۖۡ َعََس ٱَّلله حُمؤح حضح ٱل َسَكْۚ وََحر  َنفح

س  
ح
َشدُّ بَأ

َ
ُ أ ْْۚ َوٱَّلله حيَن َفَُروا َس ٱَّله

ح
َشدُّ تَنكحيَل  بَأ

َ
 ٨٤ ا َوأ

َفعح َشَََٰٰعَ  ن يَشح ُۥ  ًة َحَسَنة  مه يب  يَُكن َله ۖۡ  نَصح حنحَها م 
َفعح َشََََٰٰعة   حَئة   َوَمن يَشح ُۗ  َسي  حنحَها ل  م  ُۥ كحفح َوََكَن يَُكن َله
ء   ح َۡ ح 

َٰ ُك  ُ لََعَ قحيت   ٱَّلله يهة    ٨٥ا مُّ حَتحح حيُتم ب  ِإَوَذا ُحي 
َ ََكنَ فََحيُّ  ُۗ إحنه ٱَّلله ٓ وح ُردُّوَها

َ
ٓ أ َسَن محنحَها حح

َ
حأ  ب
ْ ح  وا

َٰ ُك  لََعَ
يًبا  ٍء َحسح ح َۡ٨٦ 

 
 
 
 
 
 
 

راستي  که از خدا به هرکس از پيامبر پيروي نمايد

پيروي کرده است، و هرکس روي گرداند ما تو را به 

و  ﴾81﴿ ايم.عنوان مراقب و نگاهبان آنها نفرستاده

گويند: فرمانبرداريم و چون از پيش تو بيرون روند مي

پنهاني غير از آن چيزي گروهي از آنان در شب و در 

کنند، و خداوند آنچه را آنها ير ميگويي تدبکه تو مي

نويسد. بنابراين از آنها روي کنند، ميدر خفا تدبير مي

بگردان و بر خدا توکل کن و کافي است که خدا 

آيا در قرآن   ﴾81﴿ سرپرست و حافظ تو باشد.

انديشيد! و اگر از جانب غير خدا بود در آن نمي

که خبري و هنگامي ﴾82﴿يافتيد. تالف زيادي مياخ

)حاکي( از امنيت يا ترس به آنها برسد آن را پخش 

پيامبر و اولي االمر خود ارجاع  کنند، و اگر آن را بهمي

دادند قطعاً کساني درميان ايشان وجود داشتند که مي

توانستند درست يا غلط بودن( آن را دريابند. و اگر )مي

خدا بر شما نبود جز تعداد اندکي از فضل و رحمت 

پس در راه خدا   ﴾83﴿ کرديد.شيطان پيروي مي

بجنگ، تو جز مسئول خود نيستي و مؤمنان را تحريک 

نما، باشد که خداوند قدرت کافران را باز گيرد، و 

 ﴾84﴿ تر است.جازات او سختقدرت خدا بيشتر و م

ن اي از آاي بکند بهرههرکس که شفاعتِ پسنديده

آن دارد، و هرکس که شفاعتِ ناپسندي بکند از 

اي دارد، و خداوند بر هرچيزي شاهد و حافظ بهره

و هرگاه به شما سالمي گفته شد، بهتر از  ﴾85﴿ است.

گمان خداوند آن، يا همانند آن، جواب بگوييد بي

 ﴾86﴿حسابرس هر چيزي است. 
 
 
 



 سوره  نساء                          92                                                      قرآن كريم ترمجه معانى    
 

 

َمَعنه   ُهَوْۚ ََلَجح
ُ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُكمح إحََلَٰ يَوحمح ٱلحقحَيََٰمةح ََل ٱَّلله

يث   ح َحدح َدُق محَن ٱَّلله صح
َ
۞َفَما  ٨٧ا َريحَب فحيهح  َوَمنح أ

حَما لَُكمح ِفح ٱ َكَسُهم ب رح
َ
ُ أ ح َوٱَّلله ُمَنَٰفحقحنَي فحَئتنَيح

ح ل
ۖۡ َوَمن َكَسُبوٓ  ُ َضله ٱَّلله

َ
ْ َمنح أ ُدوا ن َتهح

َ
تُرحيُدوَن أ

َ
ْْۚ أ ا

ُ فَلَن ََتح  لحلح ٱَّلله ْ لَوح  ٨٨ َد ََلُۥ َسبحيَل  يُضح وا َودُّ
ُفُروَن  ۖۡ تَكح ْ َفَتُكونُوَن َسَوآء  فَََل  َكَما َكَفُروا
 ْ ُذوا حْۚ َتتهخح  ِفح َسبحيلح ٱَّلله

ْ ُروا َٰ ُيَهاجح َآَء َحِته َلح وح
َ
محنحُهمح أ

ۖۡ َوََل  ُتلُوُهمح َحيحُث وََجدتُُّموُهمح اْ فَُخُذوُهمح َوٱقح فَإحن تََولهوح
ذُ  ًيا واْ محنحُهمح َوَلح   َتتهخح حيَن  ٨٩ا َوََل نَصح لُوَن إحَله ٱَّله يَصح

َتح  وح َجآُءوُكمح َحِصح
َ
حيَثٌَٰق أ ِۢم بَيحَنُكمح َوَبيحَنُهم م  إحََلَٰ قَوح

ْۚ َولَوح َشآَء  َمُهمح ْ قَوح وح يَُقَٰتحلُوا
َ
ن يَُقَٰتحلُوُكمح أ

َ
ُصُدورُُهمح أ

ُ لََسلهَطُهمح َعلَيحُكمح فَلََقَٰ  لُوُكمح ٱَّلله ََتَ ْۚ فَإحنح ٱعح وُكمح
َتلُ

 ُ لََم َفَما َجَعَل ٱَّلله ْ إحََلحُكُم ٱلسه ا لحَقوح
َ
فَلَمح يَُقَٰتحلُوُكمح َوأ

يحهحمح َسبحيَل  
ُدوَن َءاَخرحيَن  ٩٠ لَُكمح َعلَ َسَتجح

ٓواْ إحََل  َمُهمح ُكه َما ُردُّ َمُنواْ قَوح
ح
َمُنوُكمح َوَيأ

ح
ن يَأ
َ
يُرحيُدوَن أ
 
ُ
ََتحلُوُكمح َوُيلحُقٓواْ ٱلحفحتحَنةح أ مح َيعح

ْۚ َفإحن له  فحيَها
ْ كحُسوا رح

ُتلُوُهمح  َيُهمح فَُخُذوُهمح َوٱقح يحدح
َ
ٓواْ أ لََم َوَيُكفُّ إحََلحُكُم ٱلسه

يحهحمح 
ْوَلَٰٓئحُكمح َجَعلحَنا لَُكمح َعلَ

ُ
ْۚ َوأ ُتُموُهمح َحيحُث ثَقحفح

بحين  ُسلحَطَٰن    ٩١ا ا مُّ
 
 
 
 
 
 

ي نيست، حتماً شما را در جز خدا هيچ معبود بر حق

و چه  آورد.روزي که هيچ شکي در آن نيست گرد مي

شما چرا دربارة  ﴾87﴿ کسي از خدا راستگوتر است؟.

ايد؟ حال آنکه خداوند به سبب منافقين دو دسته شده

اند آنها را واژگون و به عقب آنچه انجام داده

خواهيد کسي را هدايت کنيد برگردانده است، آيا مي

ه است؟ و هرکس که خدا او خدا او را گمراه کرد که

 ﴾88﴿ را گمراه سازد براي او راهي نخواهي يافت.

آنگاه شما  دوست دارند که مانند آنها کافر شويد، پس

شويد، پس، از آنها دوستاني براي خود و آنها برابر مي

نگيريد مگر اينکه در راه خدا هجرت کنند، پس اگر 

بگيريد، و هرکجا که يافتيد روي گرداندند آنها را 

مگر  ﴾89﴿ بکشيد، و از آنها دوست و ياوري نگيريد.

کنند، که ميان شما کساني که با گروهي پيوند پيدا مي

آيند درحاليکه و آنان پيماني است و يا نزد شما مي

خواهند با قومشان خواهند با شما بجنگند، و نميينم

ا بر شما خواست آنان ربجنگند، و اگر خداوند مي

جنگيدند، کرد، و آنان با شما ميمسلط و چيره مي

گيري کردند، و با شما بنابراين اگر از شما کناره

نجنگيدند، و پيشنهاد صلح کردند خداوند به شما اجازه 

گروهي  ﴾91﴿ دهد که به آنان متعرض شويد.نمي

خواهند از جانب شما و ديگر را خواهيد يافت که مي

سوي کفر خوانده باشند، هرگاه به قومشان در امنيت

گيري روند، پس اگر از شما کنارهشوند در آن فرو مي

نکردند و به شما پيشنهاد صلح ننمودند، و از جنگ با 

شما دست برنداشتند، پس آنها را بگيريد و هرکجا آنان 

را يافتيد، بکشيد. آنان کساني هستند که ما دليل 

 ﴾91﴿ يم.اآشکاري عليه آنان به شما داده
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حمُ  محًنا إحَله َخَط َوَما ََكَن ل ُتَل ُمؤح ن َيقح
َ
محٍن أ ْۚ َوَمن َقَتَل ؤح ا

محًنا َخَط  رحيُر َرَقَبة   اُمؤح محَنة  مُّ  َفَتحح َسلهَمٌة  ؤح إحََلَٰٓ َودحيَة  مُّ
ٍم َعُدو    وح

ْۚ َفإحن ََكَن محن قَ
ْ قُوا ده ن يَصه

َ
ٓ أ ٓ إحَله لحهۦح هح

َ
لهُكمح  أ

رحيُر َرَقَبة   محن  وَُهَو ُمؤح  محَنة ِۖ مُّ  َفَتحح ِۢم ِإَون ََكَن  ؤح محن قَوح
حيَثَٰق   هح  بَيحَنُكمح َوَبيحَنُهم م 

َ
َسلهَمٌة إحََلَٰٓ أ يَة  مُّ لحهۦح فَدح

محَنة ِۖ مُّ  َوَِتحرحيُر َرَقَبة   َياُم  ؤح مح ََيحدح فَصح
َريحنح َفَمن له َشهح

َبة   ح تَوح حَعنيح حَن ٱ ُمَتَتاب حُۗ َوََكنَ م  ُ َعلحيًما َحكحيم   َّلله  ٩٢ا ٱَّلله
ُتلح مُ  محن  َوَمن َيقح حد  ؤح َتَعم  ا فََجَزآُؤهُۥ َجَهنهُم َخَِٰلح  ا ا مُّ
َب ٱ َعده ََلُۥ َعَذابًا فحيَها وََغضح

َ
ُ َعلَيحهح َولََعَنُهۥ َوأ َّلله

يم   بحُتمح ِفح َسبحيلح  ٩٣ا َعظح حيَن َءاَمُنٓواْ إحَذا َۡضَ َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ح ٱ َلََٰم  َّلله لحََّقَٰٓ إحََلحُكُم ٱلسه
َ
حَمنح أ ْ ل ْ َوََل َتُقولُوا َفَتبَيهُنوا

محن   َت ُمؤح ةح ٱلُّ لَسح ََيوَٰ ح ا تَبحَتُغوَن َعَرَض ٱۡلح َيا َفعحنَد ٱَّلله نح
حُم َكثحَية ْۚ  ُ  َمَغان حن َقبحُل َفَمنه ٱَّلله حَك ُكنُتم م  َكَذَٰل

َ َكَ َعلَيحُكمح َفَتبَيهُنوٓ  ْْۚ إحنه ٱَّلله َملُوَن َخبحي  ا حَما َتعح ا َن ب
٩٤  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و هيچ مؤمني نبايد مؤمني را بکشد مگر از روي خطا، و 

اي هرکس که مؤمني را به خطا کشت پس بايد برده

مؤمن را آزاد کند، و خون بهايي به خانوادة مقتول 

بپردازد مگر اينکه وارثان مقتول با عفو کردن خون بها 

مقتول متعلق به قومي باشد که  تصدق نمايند. و اگر

، و خود او مؤمن بود پس بايد بردة دشمن شما بودند

مؤمني آزاد کند، و اگر از قومي بود که ميان شما و 

آنها پيمان بود، پس خون بهايي به خانواده و کسان 

اي مؤمن آزاد کند، و هرکس که مقتول بدهد و برده

بگيرد، )برده( نيافت پس بايد دو ماه پياپي روزه 

خداوند اين را )به عنوان( توبه مقرر داشته و خداوند 

و هرکس که مؤمني را از  ﴾92﴿ دانا و حکيم است.

روي عمد بکشد، سزاي او جهنم است، و هميشه در آن 

گيرد، و او را نفرين ماند و خدا بر او خشم ميمي

 بي بزرگ آماده کرده است.نمايد، و براي او عذامي

ايد! وقتي در راه خدا ه ايمان آوردهکاي کساني ﴾93﴿

به مسافرت رفتيد، تحقيق کنيد، و به کسي که به شما 

کند نگوييد که تو مؤمن نيستي، )تا بدين سالم مي

طريق( کاالي دنيا را بجوييد، پس نزد خداوند غنائم 

زيادي است، شما پيش از اين چنين بوديد ولي خداوند 

همانا خداوند به بر شما منت نهاد، پس تحقيق کنيد 

   ﴾94﴿ کنيد آگاه است.آنچه مي
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حمُ  َتوحي ٱلحَقَٰعحُدوَن محَن ٱل  يَسح
رح َله َ ْولح ٱلۡضه

ُ
ُ أ محنحنَي َغيح ؤح

َل  ْۚ فَضه هحمح نُفسح
َ
حهحمح َوأ َٰل َو مح

َ
حأ ح ب ُمَجَٰهحُدوَن ِفح َسبحيلح ٱَّلله

ح َوٱل
هح  نُفسح

َ
حهحمح َوأ َٰل َو مح

َ
حأ يَن ب ُمَجَٰهحدح

ح ُ ٱل يَن ٱَّلله مح لََعَ ٱلحَقَٰعحدح
 ْۚ   َدرََجة 

ُ  وََعَد ٱَولُُك   َل ٱَّلله ِۚ َوَفضه َّنَٰ ُسح ُ ٱۡلح َّلله
يم   ًرا َعظح جح

َ
يَن أ يَن لََعَ ٱلحَقَٰعحدح ُمَجَٰهحدح

ح  َدَرَجَٰت   ٩٥ا ٱل
فحَرة   حنحُه َوَمغح ْۚ  م  َة  ُ َغُفور  َوََكَن ٱ َورَۡحح يًما َّلله إحنه  ٩٦ا رهحح
حيَن تََوفه  َُٰهُم ٱٱَّله ْ فحيَم ى هحمح قَالُوا نُفسح

َ
ٓ أ حمح َمَلَٰٓئحَكُة َظال

ح ل
لَمح 
َ
ْ أ ِۚ قَالُٓوا ۡرضح

َ َعفحنَي ِفح ٱۡلح َتضح ْ ُكنها ُمسح ۖۡ قَالُوا ُكنُتمح
َعة   ح َوَٰسح ۡرُض ٱَّلله

َ
ْوَلَٰٓئحَك  تَُكنح أ

ُ
ْۚ فَأ ْ فحيَها ُروا َفُتَهاجح

وَ 
ح
ًيا َمأ َُٰهمح َجَهنهُمۖۡ وََسآَءتح َمصح حُمسح  ٩٧ى َعفحنَي إحَله ٱل َتضح

يلَة   يُعوَن حح َتطح وحلحَدَٰنح ََل يَسح
ح حَسآءح َوٱل حَجالح َوٱلن   محَن ٱلر 
َتُدوَن َسبحيَل   ن  ٩٨ َوََل َيهح

َ
ُ أ ْوَلَٰٓئحَك َعََس ٱَّلله

ُ
فَأ

ا َغُفور   ُ َعُفوًّ ْۚ َوََكَن ٱَّلله ُفَو َعنحُهمح ۞َوَمن  ٩٩ا َيعح
 
َ ح ََيحدح ِفح ٱۡلح رح ِفح َسبحيلح ٱَّلله ا ا َكثحي  ۡرضح ُمَرََٰغم  ُيَهاجح

 ْۚ ح َوَمن  وََسَعة  ًرا إحََل ٱَّلله ََيحُرجح محنُۢ بَيحتحهۦح ُمَهاجح
حُۗ  ُرهُۥ لََعَ ٱَّلله جح

َ
حَموحُت َفَقدح َوَقَع أ ُه ٱل رحكح ۦح ُثمه يُدح َورَُسوَلح

ُ َغُفور   يم  َوََكَن ٱَّلله بحُتمح ِفح  ١٠٠ا ا رهحح ۡرضح ِإَوَذا َۡضَ
َ ٱۡلح

ةح إحنح فَلَيحَس َعلَيح  لَوَٰ ْ محَن ٱلصه وا ُِصُ ن َتقح
َ
ُكمح ُجَناٌح أ

حيَن َكَفُروٓ  تحَنُكُم ٱَّله ن َيفح
َ
ُتمح أ فح َٰفحرحيَن خح َك

ْْۚ إحنه ٱلح ا
بحين  ََكنُواْ لَُكمح َعُدو      ١٠١ا ا مُّ

 
 
 
 
 

نشين که عذري )براي عدم شرکت در مؤمنانِ خانه

شان کساني که در راه خدا با مال و جان جهاد( ندارند با

کنند، برابر نيستند، خداوند کساني را که با جهاد مي

اند و کنند بر کساني که نشستهجان و مالشان جهاد مي

اند برتر قرار داده، و به هر يک وعدة به جهاد نرفته

است، و خداوند مجاهدين را بر کساني که نيکو داده

 است.اند با دادن اجر فراوان و بزرگ برتري دادهنشسته

ها و درجات بزرگي که به عنوان مغفرت و مقام ﴾95﴿

شود( و خداوند آمرزگار رحمت خدا )نصيب آنان مي

که بر خود ستم همانا کساني ﴾96﴿و مهربان است. 

گيرند به اند، درحاليکه فرشتگان ارواح آنان را ميکرده

گويند: ما در گويند: در چه حالي بوديد؟ ميآنان مي

گويند: آيا زمين خدا ه بوديم. ميدنيا ناتوان و ستمديد

يد؟ پس ايشان گسترده نبوده تا در آن هجرت کن

جايگاهشان جهنم است و چه بد جايگاه و چه بد 

مگر مردان و زنان و کودکان  ﴾97﴿ سرانجامي است!.

توانند کاري بکنند و راه اي که نميبيچاره و درمانده

رند( پس آنان )که عذري دا ﴾98﴿ دانند.اي نميچاره

باشد که خدا آنها را عفو کند و خداوند همواره 

و هرکس در راه  ﴾99﴿خطابخش و آمرزنده است. 

خدا هجرت کند، اقامتگاههاي زياد و گشايشي )در 

د ديد، و هرکس از مصالح دين و دنيا( در زمين خواه

سوي خدا و پيامبرش هجرت خانة خود بيرون آيد و به

جر او بر عهدة کند، سپس مرگ او را دريابد، ا

و  ﴾111﴿ خداست، و خداوند آمرزگار و مهربان است.

هرگاه در زمين به مسافرت پرداختيد، بر شما گناهي 

نيست که نماز را کوتاه بخوانيد اگر ترسيديد که از 

کافران به شما باليي برسد، همانا کافران دشمن آشکار 

  ﴾111﴿ ند.شماي
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َت لَهُ  َقمح
َ
حَفة  ِإَوَذا ُكنَت فحيهحمح فَأ َتُقمح َطآئ

ةَ فَلح لَوَٰ ُم ٱلصه
حَذا َسَجُدواْ  ۖۡ فَإ لحَحَتُهمح سح

َ
ْ أ ُخُذٓوا

ح
َأ َعَك َوَلح حنحُهم مه م 

َرىَٰ لَمح  خح
ُ
حَفٌة أ تح َطآئ

ح
َأ حُكمح َوتلح  محن َوَرآئ

ْ فَلحَيُكونُوا
رَُهمح  ذح ْ حح ُخُذوا

ح
َأ ْ َمَعَك َوَلح ْ فَلحُيَصلُّوا يَُصلُّوا

ُۗ َوده  لحَحَتُهمح سح
َ
ُفلُوَن َعنح  َوأ ْ لَوح َتغح حيَن َكَفُروا ٱَّله

يحلَة   تحَعتحُكمح َفَيمحيلُوَن َعلَيحُكم مه مح
َ
لحَحتحُكمح َوأ سح

َ
 أ

 ْۚ َدة  ذ   َوَٰحح
َ
حُكمح أ حن ى َوََل ُجَناَح َعلَيحُكمح إحن ََكَن ب م 

ۖۡ وَُخُذواْ مه  لحَحَتُكمح سح
َ
ن تََضُعٓواْ أ

َ
رحََضَٰٓ أ وح ُكنُتم مه

َ
َطٍر أ
 ُۗ َرُكمح ذح َٰفحرحيَن َعَذاب   حح َك

حلح َعده ل
َ
َ أ هحين  إحنه ٱَّلله  ١٠٢ا ا مُّ

َ قحَيَٰم   ةَ فَٱذحُكُرواْ ٱَّلله لَوَٰ حَذا قََضيحُتُم ٱلصه َٰ ا َوُقُعود  فَإ ا َولََعَ
ْۚ إحنه  ةَ لَوَٰ ْ ٱلصه قحيُموا

َ
نَنُتمح فَأ

ح
َمأ حَذا ٱطح ْۚ فَإ حُكمح ُجُنوب

محنحنَي كحَتَٰ  حُمؤح ةَ ََكنَتح لََعَ ٱل لَوَٰ وحقُوت  ب  ٱلصه َوََل  ١٠٣ا ا مه
ْ ِفح  حنهُهمح تَهحُنوا لَُموَن فَإ

ح
ْ تَأ ِۖ إحن تَُكونُوا ٱبحتحَغآءح ٱلحَقوحمح

ح َما ََل يَرحُجوَنُۗ  لَُموَنۖۡ َوتَرحُجوَن محَن ٱَّلله
ح
لَُموَن َكَما تَأ

ح
يَأ

ُ َعلحيًما َحكحيًما  ٓ إحََلحَك  ١٠٤َوََكَن ٱَّلله َا نَزنلح
َ
ٓ أ ا إحنه

ح  كحَتََٰب ب
ْۚ ٱلح ُ ََٰك ٱَّلله َرى

َ
ٓ أ حَما َ ٱنلهاسح ب ح حَِتحُكَم َبنيح َق 

ٱۡلح
يم   حنحنَي َخصح َخآئ

حلح   ١٠٥ا َوََل تَُكن ل 
 
 
 
 
 
 
 
 

و زماني که تو در ميانشان بودي و نماز را بر ايشان برپا 

داشتي، بايد گروهي از آنان با تو بايستند، و بايد 

خواندند هايشان را با خود بگيرند، و چون نماز اسلحه

اند بايد پشت سر شما باشند و گروهي که نماز نخوانده

فظ بيايند و با تو نماز بخوانند، و بايد آمادگي خود را ح

هايشان را با خود داشته باشند، کافران کنند و اسلحه

دوست دارند که شما از اسلحه و کاالهايتان غافل شويد 

باران در ور شوند، و اگر از و آنان يکباره بر شما حمله

اذيت بوديد يا بيمار بوديد، گناهي بر شما نيست که 

هايتان را بگذاريد، و آمادگي و احتياط خود را اسلحه

داشته باشيد، همانا خداوند براي کافران عذاب 

و هرگاه نماز  ﴾112﴿ اي آماده کرده است.خوارکننده

را تمام کرديد پس خداوند را ايستاده و نشسته و بر 

که آرامش يافتيد پس ه، ياد کنيد، و هنگاميپهلو افتاد

نماز را برپا داريد همانا نماز بر مؤمنان در وقت معيّن 

و در جستجوي گروه دشمنان،  ﴾113﴿فرض است. 

سُست و ضعيف نباشيد، اگر شما زخمي و دردمند 

شويد، طور که شما دردمند ميهمانشويد، آنها نيز مي

خدا چيزهايي اميد  شوند حال آنکه شما ازدردمند مي

داريد که آنها اميد ندارند و خداوند دانا و با حکمت 

همانا کتاب را به حق بر تو فرو  ﴾114﴿ است.

به آنچه خدا به تو نشان ايم تا ميان مردم فرستاده

 است داوري کني، و از خيانتکاران دفاع مکن.داده

﴿115﴾  

 

 

 

 

 



 سوره  نساء                          96                                                      قرآن كريم ترمجه معانى    
 

 

َ ََكنَ  ۖۡ إحنه ٱَّلله َ فحرح ٱَّلله َتغح يم  َغُفور   َوٱسح َوََل  ١٠٦ا ا رهحح
َ ََل ُُيحبُّ  ْۚ إحنه ٱَّلله نُفَسُهمح

َ
حيَن ََيحَتانُوَن أ  َعنح ٱَّله

لح تَُجَٰدح
ثحيم  
َ
انًا أ ُفوَن محَن ٱنلهاسح َوََل  ١٠٧ا َمن ََكَن َخوه َتخح يَسح
ُفوَن  َتخح حُتوَن َما ََل يَسح ح وَُهَو َمَعُهمح إحذح يُبَي  محَن ٱَّلله
َملُوَن ُُمحيًطا  يَرحََضَٰ محنَ  حَما َيعح ُ ب ِۚ َوََكَن ٱَّلله لح َقوح

 ١٠٨ٱلح
َيا َفَمن  نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ ُمح َعنحُهمح ِفح ٱۡلح ُؤََلٓءح َجََٰدتلح نُتمح َهَٰٓ

َ
أ َهَٰٓ

ن يَُكوُن  م مه
َ
َ َعنحُهمح يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح أ ُل ٱَّلله يَُجَٰدح

يحهحمح َوكحيَل  
َملح  ١٠٩ َعلَ وح يَ َوَمن َيعح

َ
َسُهۥ ُسوًٓءا أ لحمح َنفح ظح
َ َغُفور   َ ََيحدح ٱَّلله فحرح ٱَّلله َتغح يم  ا ُثمه يَسح َوَمن  ١١٠ا رهحح

بح إحثحم   سح هحۚۦْ يَكح سح َٰ َنفح
ُبُهۥ لََعَ سح حنهَما يَكح َوََكَن ا فَإ

ُ َعلحيًما َحكحيم   ٓي  ١١١ا ٱَّلله بح َخطح سح وح َوَمن يَكح
َ
ًة أ

حهۦح بَرحٓي إحثحم   مح ب َتمَ ا فَ ا ُثمه يَرح َتَٰن  َقدح ٱحح ا ا ِإَوثحم  َل ُبهح
بحين   َُتُهۥ لََهمهت  ١١٢ا مُّ ح َعلَيحَك َورَۡحح ُل ٱَّلله ََل فَضح َولَوح
حَفة   آئ حنحُهمح  طه ۖۡ م  نُفَسُهمح

َ
ٓ أ لُّوَن إحَله لُّوَك َوَما يُضح ن يُضح

َ
أ

 ِۚ ء  ح َۡ ونََك محن  نَزَل ٱ َوَما يَُۡضُّ
َ
ُ َعلَيحَك ٱلحكحَتََٰب َوأ َّلله

ح  ُل َوٱۡلح لَُمْۚ َوََكَن َفضح َمَة وََعلهَمَك َما لَمح تَُكن َتعح كح
يم   ح َعلَيحَك َعظح  ١١٣ا ٱَّلله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و از خداوند طلب آمرزش کن، همانا خداوند بخشنده 

و از کساني دفاع مکن که به  ﴾116﴿و مهربان است. 

گمان خداوند کسي را که بي کنند،خود خيانت مي

 ﴾117﴿ دارد.پيشه باشد دوست نميکننده و گناهخيانت

کنند، ولي آن را از آنان بدي خود را از مردم پنهان مي

 کنند درحاليکه خداوند همراه آنها استخدا پنهان نمي

آنگاه که شب هنگام پنهاني بر گفتاري که خداوند از 

گردند، و خداوند به آنچه آن خوشنود نيست متفق مي

هان! شما همانهايي  ﴾118﴿ کنند کامالً آگاه است.مي

ندگي دنيا از آنها دفاع کرديد، پس در هستيد که در ز

آخرت چه کسي از آنان در برابر خدا دفاع خواهد کرد 

و  ﴾119﴿ يا چه کسي کارساز و ياورشان خواهد بود؟.

يا بر خود ستم نمايد، سپس  هرکس که کار بدي کند،

 از خدا آمرزش بطلبد خداوند را آمرزگار و مهربان

و هرکس گناهي مرتکب شود،  ﴾111﴿ خواهد يافت.

وند دانا شود، و خداتنها آن را به زيان خود مرتکب مي

و هرکس گناهي بکند يا  ﴾111﴿ و با حکمت است.

گناهي را به آن متهم دچار لغزش شود سپس فرد بي

راستي  که بهتان و گناه آشکاري مرتکب شده به نمايد،

مت خدا بر تو نبود اگر فضل و رحو  ﴾112﴿ است.

خواستند که تو را گمراه سازند، ولي گروهي از آنان مي

توانند گمراه کنند، و هيچ زياني به جز خودشان را نمي

رسانند و خداوند کتاب و حکمت را بر تو نازل تو نمي

دانستي و فضل خت که نمينمود و به تو چيزهايي آمو

و فراوان  خدا در حق تو و رحمت او بر تو همواره بزرگ

 ﴾113﴿ بوده است.
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َ ِفح َكثحي    َخيح
حوَ  ۞َله حن َنه حَصَدقٍَة م  َمَر ب

َ
َُٰهمح إحَله َمنح أ ى

حَك  َٰل َعلح َذ ِۚ َوَمن َيفح َ ٱنلهاسح َلَِٰۢح َبنيح وح إحصح
َ
ُروٍف أ وح َمعح

َ
أ

يم   ًرا َعظح جح
َ
تحيهح أ ح فََسوحَف نُؤح  ١١٤ا ٱبحتحَغآَء َمرحَضاتح ٱَّلله

حُهَدىَٰ يَُشاقح َوَمن  َ ََلُ ٱل دح َما تَبنَيه قح ٱلرهُسوَل محنُۢ َبعح
لحهۦح  َٰ َونُصح ۦح َما تََوله ح محنحنَي نَُوَل  حُمؤح َ َسبحيلح ٱل َوَيتهبحعح َغيح

ًيا  َك  ١١٥َجَهنهَمۖۡ وََسآَءتح َمصح َ ن يُّشح
َ
فحُر أ َ ََل َيغح إحنه ٱَّلله

 ٓ حَمن يََشا حَك ل َٰل فحُر َما ُدوَن َذ حهۦح َوَيغح حكح ب ْۚ َوَمن يُّشح ُء
ح َفَقدح َضله َضَلَََٰلُۢ بَعحيًدا  حٱَّلله ُعوَن محن  ١١٦ب إحن يَدح

ٓ إحَنَٰث   ٓ إحَله حهۦح ُعوَن إحَله َشيحَطَٰن   اُدون رحيد  ِإَون يَدح  ١١٧ا ا مه
يب  لهَعَنُه ٱ حَذنه محنح عحَبادحَك نَصح َّته

َ
ا َوَقاَل َۡل ُ ُروض  َّلله فح ا ا مه

لهنههُ  ١١٨ ضح
ُ
حيَنهُهمح َوَۡل َمن 

ُ
حُكنه مح َوَۡل َوٓأَلُمَرنهُهمح فَلَُيبَت 

حْۚ َوَمن  نه َخلحَق ٱَّلله ُ ح نحَعَٰمح َوٓأَلُمَرنهُهمح فَلَُيَغي 
َ َءاَذاَن ٱۡلح

يحَطََٰن َوَلح    ذح ٱلشه حن َيتهخح َ ا م  ح َفَقدح َخِسح ُدونح ٱَّلله
ان   َ بحين  ُخِسح ۖۡ يَعحُدُهمح  ١١٩ا ا مُّ حيهحمح َوَما يَعحُدُهُم َوُيَمن 

يحَطَُٰن إحَله ُغُروًرا  َُٰهمح َجَهنهُم َوََل  ١٢٠ٱلشه َوى
ح
ْوَلَٰٓئحَك َمأ

ُ
أ

 ١٢١ا ََيحُدوَن َعنحَها َُمحيص  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي آنان خير و خوبي نيست، در بسياري از رازگويي

مگر کسي که به صدقه يا کار خوب يا اصالح بين 

نودي مردم فرمان دهد، و هرکس براي طلب خش

خداوند چنين کند به او پاداشي بزرگ خواهيم داد. 

و هرکس با پيامبر مخالفت کند پس از اينکه  ﴾114﴿

هدايت براي او روشن شده است، و راهي غير از راه 

ان جهتي که روي مؤمنان را درپيش گيرد، او را به هم

کنيم، و او را وارد خود را بدان کرده است رها مي

سوزانيم و چه بد را در آن مي کنيم، و اوجهنم مي

گمان خداوند )کسي را( بي ﴾115﴿ جايگاهي است!.

تر از آن را بر آمرزد که به او شرک ورزد، و پاييننمي

آمرزد، و هرکس به خدا شرک هرکس که بخواهد مي

 ﴾116﴿ راستي  بسي گمراه گشته است.به ورزد،

ا( هاي مادينه را )به دع)مشرکان( به جاي او، جز بت

خوانند. خوانند، و جز شيطان سرکش را نمينمي

ن از خداوند نفرينش کند، و شيطان گفت: م ﴾117﴿

اي معين )براي خود( را ميان بندگانت حتماً بهره

و حتماً آنان را گمراه خواهم کرد  ﴾118﴿ گيرم.برمي

و به دنبال آرزوها و خياالتشان روان خواهم ساخت و 

هاي چهارپايان را گوش دهم کهبه آنان دستور مي

دهم آفرينش خدا را تغيير بشکافند و آنان را دستور مي

دهند، و هرکس شيطان را به جاي خدا ياور و سرپرست 

 راستي  که زيان آشکاري کرده است.خود قرار دهد به

دهد و به آرزوها سرگرم آنان را وعده مي ﴾119﴿

شان هاي فريبکارانه به ايکند، و شيطان جز وعدهمي

ايشان جايگاهشان جهنم است و راه  ﴾121﴿دهد. نمي

 ﴾121﴿نجاتي از آن ندارند. 
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لُُهمح  خح َٰلحَحَٰتح َسُندح ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا حيَن َءاَمُنوا َوٱَّله
َٰت   بَد   َجنه

َ
ٓ أ حيَن فحيَها نحَهَُٰر َخَِٰلح

َ اۖۡ ََتحرحي محن َِتحتحَها ٱۡلح
َد ٱ ح َحق   وَعح َدُق محنَ َّلله صح

َ
ْۚ َوَمنح أ ح قحيَل  ٱ ا لهيحَس  ١٢٢ َّلله

حُكمح  َمانحي 
َ
حأ َملح ُسوٓء  ب كحَتَٰبح  َمن َيعح

لح ٱلح هح
َ
ح أ َماّنح 

َ
ا َوََلٓ أ

حهۦح  ح َوَلح   َُيحَز ب ي  َوََل ََيحدح ََلُۥ محن ُدونح ٱَّلله ا ا َوََل نَصح
نََثَٰ َوَمن  ١٢٣

ُ
وح أ
َ
َٰلحَحَٰتح محن َذَكٍر أ َملح محَن ٱلصه َيعح

محن   لَُموَن  وَُهَو ُمؤح َنهَة َوََل ُيظح ُخلُوَن ٱۡلح ْوَلَٰٓئحَك يَدح
ُ
فَأ

َسُن دحين  َوَمنح  ١٢٤ا نَقحي   حح
َ
َهُهۥ أ لََم وَجح سح

َ
نح أ حمه ح ا م  ه َّللح

ن   َبَع  وَُهَو ُُمحسح ََذ ٱمحلهَة إحبحَرَٰهحيَم َحنحيف  َوٱته ُۗ َوٱَّته ُ ا َّلله
َمَٰ وَ  ١٢٥ إحبحَرَٰهحيَم َخلحيَل   ح َما ِفح ٱلسه ه َوَٰتح َوَما ِفح َّللح

ء   ح َۡ ح 
ُ بحُكل  ِۚ َوََكَن ٱَّلله ۡرضح

َ حيط   ٱۡلح  ١٢٦ا ُمُّ
حسَ  ُتونََك ِفح ٱلن  َتفح تحيُكمح فحيهحنه َوَما َويَسح ُ ُيفح آءحِۖ قُلح ٱَّلله

َِٰتح ََل 
حَسآءح ٱله كحَتَٰبح ِفح يََتََٰم ٱلن 

ُيتحَلَٰ َعلَيحُكمح ِفح ٱلح
تُوَنُهنه َما ُكتحَب لَُهنه وَ  ن تَنكحُحوُهنه تُؤح

َ
تَرحَغُبوَن أ

حلحَيَتََٰمَٰ  ْ ل ن َتُقوُموا
َ
وحلحَدَٰنح َوأ

ح َعفحنَي محَن ٱل َتضح حُمسح َوٱل
 محنح َخيح  

ْ َعلُوا ِۚ َوَما َتفح طح حٱلحقحسح حهۦح فَإحنه ٱ ب َ ََكَن ب َّلله
  ١٢٧ا َعلحيم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و کساني که ايمان آوردند، و کار شايسته انجام دادند، 

باغهايي که رودها از زير آن روان است  آنها را در

مانند. اين وعدة آوريم، و براي هميشه در آن ميدرمي

 از خدا راستگوتر است؟!.حقيقي خداست، و چه کسي 

)صالح و نجات( نه به آرزوي شماست و نه به  ﴾122﴿

ر بدي بکند در برابر آن آرزوي اهل کتاب، هر کس کا

 وري را نخواهد يافت.بيند، و جز خدا يار و ياکيفر مي

 –ند و کساني که کارهاي شايسته انجام ده ﴾123﴿

خواه مرد باشند يا زن، ايشان  –درحاليکه مؤمن باشند 

شوند و به اندازة گودي پشت هستة وارد بهشت مي

و آيين چه کسي  ﴾124﴿شود. خرما به آنان ستم نمي

بهتر از آيين کسي است که خالصانه خود را تسليم خدا 

ابراهيم حنيف پيروي ه، و نيکوکار است، و از آيين کرد

کرده است؟ و خداوند ابراهيم را به دوستي گرفته 

و آنچه در آسمانها و زمين است از آن  ﴾125﴿ است.

خداست، و خداوند همواره به هر چيزي آگاه است )و 

و  ﴾126﴿علم او همه چيز را احاطه کرده است(. 

گو خداوند در مورد آنها پرسند، بدربارة زنان از تو مي

دهد، و )نيز( خداوند با آياتي که از به شما پاسخ مي

قرآن بر شما تالوت مي شود ـ در رابطه زنان يتيمي که 

خواهيد با آنان ازدواج کنيد ولي حقوق مقرر آنان مي

دهد. و همچنين پردازيد ـ جواب شما را ميرا نمي

ه يتيمان رة کودکان و ناتوان، و اينکه نسبت بدربا

دادگري کنيد سخن خواهد گفت. و هر کار خوبي 

  ﴾127﴿ انجام دهيد قطعاً خدا به آن آگاه است.
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َراض   وح إحعح
َ
لحَها نُُشوًزا أ ةٌ َخافَتح محنُۢ َبعح

َ
َرأ ا فَََل ِإَونح ٱمح
لحَحا بَيحَنُهَما ُصلحح  ُجَناَح  ن يُصح

َ
ٓ أ يحهحَما

لحُح َعلَ ْۚ َوٱلصُّ ا
 ُۗ َتح َخيح  ۡضح حح
ُ
ْ َوَتتهُقواْ  َوأ ُنوا ْۚ ِإَون ُِتحسح حه نُفُس ٱلشُّ

َ ٱۡلح
َملُوَن َخبحي   حَما َتعح َ ََكَن ب يُعٓواْ  ١٢٨ا فَإحنه ٱَّلله َتطح َولَن تَسح

 ْ لُوا دح ن َتعح
َ
ْ ُكه أ ۖۡ فَََل تَمحيلُوا ُتمح حَسآءح َولَوح َحَرصح َ ٱلن  َبنيح

حُمَعلهَقةحِۚ ِإَون تُصح  َميحلح َفَتَذُروَها َكٱل
ح لحُحواْ َوَتتهُقواْ فَإحنه ٱل

َ ََكَن َغُفور   يم  ٱَّلله نح ٱ ١٢٩ا ا رهحح َقا ُيغح  ِإَون َيَتَفره
ُ ُُك    َّلله

حن َسَعتحهحۚۦْ  ًعا َحكحيم  م  ُ َوَٰسح ح َما ِفح وَ  ١٣٠ا َوََكَن ٱَّلله ه َّللح
وتُواْ 
ُ
حيَن أ يحَنا ٱَّله ۡرضح  َولََقدح َوصه

َ َمََٰوَٰتح َوَما ِفح ٱۡلح ٱلسه
ْۚ ِإَون ٱلح  َ ْ ٱَّلله نح ٱتهُقوا

َ
كحَتََٰب محن َقبحلحُكمح ِإَويهاُكمح أ

 ِۚ ۡرضح
َ َمََٰوَٰتح َوَما ِفح ٱۡلح ح َما ِفح ٱلسه ه  فَإحنه َّللح

ْ ُفُروا تَكح
ُ َغنحيًّا َۡححيد   َمََٰوَٰتح َوَما  ١٣١ا َوََكَن ٱَّلله ح َما ِفح ٱلسه ه َوَّللح

ح َوكحيًَل  حٱَّلله ِۚ َوَكََفَٰ ب ۡرضح
َ هحبحُكمح  ١٣٢ ِفح ٱۡلح  يُذح

ح
إحن يََشأ

تح أَِب
ح
َها ٱنلهاُس َوَيأ يُّ

َ
حَك أ َٰل َٰ َذ ُ لََعَ َخرحيَنْۚ َوََكَن ٱَّلله

ير   َيا فَعحنَد ٱ ١٣٣ا قَدح نح ن ََكَن يُرحيُد ثََواَب ٱلُّ ح مه َّلله
ي   ُۢا بَصح ُ َسمحيَع َرةحِۚ َوََكَن ٱَّلله َيا َوٱٓأۡلخح نح   ١٣٤ا ثََواُب ٱلُّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اه زني از شوهرش بيم بد رفتاري يا رويگرداني و هرگ

ر آنان گناهي نيست که ميان خود را داشته باشد، ب

آشتي و صفا برقرار کنند، و صلح و آشتي بهتر است. 

اند، و اگر نيکوکاري کنيد )ولي( انسانها با بخل سرشته

کنيد و پرهيزگار باشيد پس همانا خداوند به آنچه مي

توانيد ميان زنان ما هرگز نميو ش ﴾128﴿ آگاه است.

کامالً  مند باشيد، وليدادگري کنيد، گرچه عالقه

رها « معلّقه»دوري نکنيد، به طوريکه آن زن را مانند 

کنيد، و اگر صلح و صفا کنيد و پرهيزگار باشيد بدون 

و اگر  ﴾129﴿ شک خداوند آمرزگار و مهربان است.

گستردة از هم جدا شوند خداوند هر يک را از فضل 

کند، و خداوند گشايشگر و حکيم نياز ميخود بي

و آنچه در آسمانها و زمين است از آن  ﴾131﴿است. 

خداست، و ما کساني را که پيش از شما به آنان کتاب 

ايم که از داده شده است و )نيز( شما را توصيه نموده

خدا بترسيد، و اگر کفر بورزيد )بدانيد که( آنچه در 

ين است بدون شک از آن خداست، و آسمانها و زم

و آنچه در  ﴾131﴿نياز و ستوده است. خداوند بي

آسمانها و زمين است تنها از آن خداست، و خدا بس 

ا )اي مردم!( اگر خد ﴾132﴿کارساز و رقيب است. 

برد، و افراد ديگري را پديد بخواهد شما را از بين مي

 اناست.آورد، و خداوند بر )انجام( اين )کار( تومي

داش دنيا و هرکس پاداش دنيا را بخواهد، پا ﴾133﴿

 آخرت نزد خداست، و خداوند شنوا )و( بيناست.

﴿134﴾  
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طح  حٱلحقحسح َٰمحنَي ب  قَوه
ْ ْ ُكونُوا حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ ۞َيَٰٓ

حنَيْۚ  َرب
قح
َ يحنح َوٱۡلح َ َٰلح َو

وح ٱلح
َ
ُكمح أ نُفسح

َ
َٰٓ أ ح َولَوح لََعَ ه  ُشَهَدآَء َّللح

وح فَقحي  
َ
ۖۡ فَََل تَتهبحُعواْ ا إحن يَُكنح َغنحيًّا أ حهحَما َلَٰ ب وح

َ
ُ أ َفٱَّلله

َ ََكَن  رحُضواْ َفإحنه ٱَّلله وح ُتعح
َ
ۥٓاْ أ ْْۚ ِإَون تَلحُو لُوا دح ن َتعح

َ
حَهَوىَٰٓ أ ٱل

َملُوَن َخبحي   حَما َتعح َها  ١٣٥ا ب يُّ
َ
أ ْ َءامحُنواْ َيَٰٓ حيَن َءاَمُنٓوا ٱَّله

ح وَ  حٱَّلله ۦح ب َٰ رَُسوَلح َل لََعَ حي نَزه كحَتَٰبح ٱَّله
ۦح َوٱلح رَُسوَلح

ح  حٱَّلله ُفرح ب ْۚ َوَمن يَكح نَزَل محن َقبحُل
َ
حٓي أ كحَتَٰبح ٱَّله

َوٱلح
رح َفَقدح َضله  َوحمح ٱٓأۡلخح

َوَمَلَٰٓئحَكتحهۦح َوُكُتبحهۦح َورُُسلحهۦح َوٱَلح
ْ ُثمه  ١٣٦َضَلَََٰلُۢ بَعحيًدا  حيَن َءاَمُنوا ْ ُثمه  إحنه ٱَّله َكَفُروا

ر   مح يَُكنح ٱَءاَمُنواْ ُثمه َكَفُرواْ ُثمه ٱزحَداُدواْ ُكفح
ُ ا له َّلله

َيُهمح َسبحيََلُۢ  دح َهح فحَر لَُهمح َوََل َلح َغح حُمَنَٰفحقحنَي  ١٣٧َلح ح ٱل ح بَّش 
ًما  َلح

َ
نه لَُهمح َعَذابًا أ

َ
حأ َكَٰفحرحيَن ١٣٨ب

ُذوَن ٱلح حيَن َيتهخح ٱَّله
َآَء مح  َلح وح

َ
ةَ أ يَبحَتُغوَن عحنَدُهُم ٱلحعحزه

َ
محنحنَيْۚ أ حُمؤح ن ُدونح ٱل

ح ََجحيع   ه َل َعلَيحُكمح ِفح  ١٣٩ا فَإحنه ٱلحعحزهةَ َّللح  َوَقدح نَزه
حَها  َفُر ب ح يُكح ُتمح َءاتََٰيَٰتح ٱَّلله نح إحَذا َسمحعح

َ
كحَتَٰبح أ

ٱلح
َٰ ََيُو ْ َمَعُهمح َحِته ُعُدوا حَها فَََل َتقح  ب

ُ
َزأ َتهح ْ ِفح َويُسح ُضوا

ٓ إحنهُكمح إحذ   ۦح حه يٍث َغيح ُۗ َحدح حثحلُُهمح َ َجامحُع ا م  إحنه ٱَّلله
َٰفحرحيَن ِفح َجَهنهَم ََجحيًعا  َك

حُمَنَٰفحقحنَي َوٱلح   ١٤٠ٱل
 
 
 
 
 
 
 

ايد! در اقامة عدالت و که ايمان آوردهاي کساني

دادگري بکوشيد و به خاطر خدا شهادت دهيد، گرچه 

ر و مادرتان يا ان يا پدشهادت به زيان خودت

خويشاوندان)تان( باشد، اگر )کسي که به زيان او 

شود( ثروتمند يا فقير باشد، خداوند به شهادت داده مي

آن دو )از شما( سزاوارتر است، پس، از هوي و هوس 

گرديد، و اگر زبان را در پيروي نکنيد، که منحرف مي

، همانا اداي شهادت بپيچانيد، يا از آن روي بگردانيد

اي  ﴾135﴿ کنيد آگاه است.خداوند به آنچه مي

بي ايد! به خدا و پيامبرش و کتاکه ايمان آوردهکساني

که بر پيامبرش فرو فرستاده، و به کتابي که از پيش فرو 

فرستاده است، ايمان بياوريد، و هرکس به خدا و 

فرشتگانش و کتابها و پيامبرانش و روز قيامت کفر 

ي  که بسي گمراه گشته و از حق بسيار راستبورزد به

که ايمان گمان کسانيبي ﴾136﴿ دور شده است.

آوردند، سپس کفر ورزيدند، آنگاه ايمان آوردند، 

سپس کفر ورزيدند، و بر کفرشان افزودند، خداوند 

 نمايد.آمرزد و راهي به آنان نميز آنها را نميهرگ

دردناک  منافقان را مژده بده که قطعاً عذابي ﴾137﴿

که کافران را به جاي )آن( کساني  ﴾138﴿دارند. 

گيرند، آيا عزّت را نزد آنها مؤمنان به دوستي مي

جويند؟! همانا عزّت و قدرت جملگي از آنِ مي

و به درستي که خداوند در کتاب  ﴾139﴿ خداست.

به )قرآن( بر شما نازل کرده است که هرگاه شنيديد 

آيات وي به تمسخر  آيات خدا کفر ورزيده شده و

شود، با چنين کساني منشينيد تا آنگاه که به گرفته مي

سخنهاي ديگر بپردازند، چرا که در اين حالت شما هم 

مثل آنها خواهيد بود. همانا خداوند منافقان و کافران را 

  ﴾141﴿ آورد.جملگي در جهنم گرد مي
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حُكمح فَإحن ََكَن لَُكمح  بهُصوَن ب حيَن َيََتَ
حَن ٱ َفتحح  ٱَّله ح م  َّلله

يب   َٰفحرحيَن نَصح َك
حلح َعُكمح ِإَون ََكَن ل لَمح نَُكن مه

َ
 قَالُٓواْ أ
 ْ حَن قَالُٓوا َنعحُكم م  وحذح َعَليحُكمح َوَنمح َتحح لَمح نَسح
َ
أ

ُ َُيحُكُم بَيحَنُكمح يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح  َولَن  محنحنَيْۚ فَٱَّلله حُمؤح ٱل
َٰفحرحيَن لََعَ  َك

حلح ُ ل محنحنَي َسبحيًَل ََيحَعَل ٱَّلله ُمؤح
ح إحنه  ١٤١ ٱل

ُعُهمح ِإَوَذا قَاُمٓواْ  َ وَُهَو َخَٰدح ُعوَن ٱَّلله حُمَنَٰفحقحنَي يَُخَٰدح ٱل
ْ ُكَساََلَٰ يَُرآُءوَن ٱنلهاَس َوََل  ةح قَاُموا لَوَٰ إحََل ٱلصه

َ إحَله قَلحيَل   ُكُروَن ٱَّلله حَك ََلٓ  ١٤٢ يَذح َٰل َ َذ َذبحَذبحنَي َبنيح مُّ
ُ فَلَن  َهَٰٓ إحََلَٰ  لحلح ٱَّلله ِۚ َوَمن يُضح ُؤََلٓءح  إحََلَٰ َهَٰٓ

ُؤََلٓءح َوََلٓ
حيَن  ١٤٣ ََتحَد ََلُۥ َسبحيَل   َها ٱَّله يُّ

َ
أ ُذواْ َيَٰٓ ْ ََل َتتهخح َءاَمُنوا

ن 
َ
تُرحيُدوَن أ

َ
محنحنَيْۚ أ حُمؤح َآَء محن ُدونح ٱل َلح وح

َ
َٰفحرحيَن أ َك

ٱلح
ح َعلَيحُكمح ُسلحَطَٰ  ه بحيًنا ن  ََتحَعلُواْ َّللح حُمَنَٰفحقحنَي إحنه  ١٤٤ا مُّ ٱل

ًيا  َفلح محَن ٱنلهارح َولَن ََتحَد لَُهمح نَصح سح
َ رحكح ٱۡلح  ١٤٥ِفح ٱله

لَُصواْ  خح
َ
ح َوأ حٱَّلله َتَصُمواْ ب َلُحواْ َوٱعح صح

َ
حيَن تَابُواْ َوأ إحَله ٱَّله

محنحنَيۖۡ وََسوحَف  حُمؤح ْوَلَٰٓئحَك َمَع ٱل
ُ
ح فَأ ه ُ  دحيَنُهمح َّللح يُؤحتح ٱَّلله

يم   ًرا َعظح جح
َ
محنحنَي أ حُمؤح َعُل ٱ ١٤٦ا ٱل ا َيفح حُكمح مه حَعَذاب ُ ب َّلله

ُ َشاكحًرا َعلحيم   ْۚ َوََكَن ٱَّلله ُتمح َوَءاَمنُتمح  ١٤٧ا إحن َشَكرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پايند، )منافقان( همان کساني )هستند( که شما را مي

پس اگر از جانب خدا پيروزي نصيب شما گردد، 

اي گويند: آيا ما با شما نبوديم؟ و اگر کافران بهرهمي

گويند: مگر ما بر شما چيره نبوديم، و شما را ببرند، مي

از )گزند( مؤمنان حمايت نکردم؟ سپس خداوند در 

روز قيامت ميان شما داوري خواهد کرد، و خداوند 

 ﴾141﴿ هرگز کافران را بر مؤمنان چيره نخواهد کرد.

او  دهند، درحاليکهخدا را فريب مي گمان منافقانبي

دهد. و چون براي نماز برخيزند سست آنها را فريب مي

کنند و بجز ايستند، با مردم ريا ميحال به نماز ميو بي

در اين ميان  ﴾142﴿ کنند.اندکي خدا را ياد نمي

سرگشته و مترددند، نه با اينان و نه با آنان هستند، و 

ازد براي او راهي نخواهي هرکس را که خدا گمراه س

ايد! کافران که ايمان آوردهاي کساني  ﴾143﴿يافت. 

خواهيد را به جاي مؤمنان به دوستي نگيريد، آيا مي

حجّت و دليل آشکاري عليه خود به دست خدا بدهيد. 

ترين جاي جهنّم قرار پايين همانا منافقان در ﴾144﴿

ه جز ب ﴾145﴿ دارند و براي آنان ياوري نخواهي يافت.

کساني که توبه کردند و خود را اصالح نمودند و به 

دين خدا چنگ زدند و آئين خود را خالصانه براي خدا 

قرار دادند، پس ايشان با مؤمنانند و خداوند پاداشي 

خداوند چه  ﴾146﴿ بزرگ به مؤمنان خواهد داد.

نيازي به عذاب شما دارد اگر شکر کنيد و ايمان 

پذير و آگاه است. همواره شکر بياوريد؟ و خداوند

﴿147﴾ 
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لح إحَله َمن ۞َله  وٓءح محَن ٱلحَقوح حٱلسُّ َر ب َهح
ُ ٱۡلح  ُُيحبُّ ٱَّلله

ُ َسمحيًعا َعلحيًما  وح  ١٤٨ُظلحَمْۚ َوََكَن ٱَّلله
َ
ًا أ ْ َخيح إحن ُتبحُدوا

ْ َعن ُسوٓء   ُفوا وح َتعح
َ
َ ََكَن َعُفو   فَإحنه ٱ َُّتحُفوهُ أ يًراَّلله  ا قَدح
ُفُروَن  ١٤٩ حيَن يَكح ن إحنه ٱَّله

َ
ح َورُُسلحهۦح َوُيرحيُدوَن أ حٱَّلله ب
حَبعحض   محُن ب ح َورُُسلحهۦح َوَيُقولُوَن نُؤح َ ٱَّلله  َبنيح

ْ حقُوا  ُيَفر 
حَبعحض   ُفُر ب ْ  َونَكح ُذوا ن َيتهخح

َ
حَك َوُيرحيُدوَن أ َٰل َ َذ َبنيح

َٰفحُروَن َحق    ١٥٠َسبحيًَل  ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلحَك
ُ
نَا أ َتدح عح

َ
ْۚ َوأ ا

َٰفحرحيَن َعَذاب   َك
حلح هحيل حٱ ١٥١ا ن  ا مُّ  ب

ْ حيَن َءاَمُنوا ح َوٱَّله َّلله
َحد  
َ
َ أ ْ َبنيح حقُوا ْوَلَٰٓئحَك َسوحَف  َورُُسلحهۦح َولَمح ُيَفر 

ُ
حنحُهمح أ م 

ُ َغُفور  يُ  ْۚ َوََكَن ٱَّلله ُجورَُهمح
ُ
تحيهحمح أ يم  ؤح  ١٥٢ا ا رهحح

ُل ٱلحكحَتَٰ يَسح  هح
َ
يحهحمح كحَتَٰب  لَُك أ

حَل َعلَ ن ُتََن 
َ
حَن بح أ ا م 

حَك َفَقالُٓواْ ٱل َٰل ََبَ محن َذ كح
َ
ْ ُموََسَٰٓ أ لُوا

َ
ِۚ َفَقدح َسأ َمآءح سه
َرة   َ َجهح رحنَا ٱَّلله

َ
ْۚ  أ محهحمح

حُظلح َٰعحَقُة ب ُهُم ٱلصه َخَذتح
َ
ُثمه فَأ

حَنَُٰت فَ  َي 
دح َما َجآَءتحُهُم ٱبلح َل محنُۢ َبعح َُذواْ ٱلحعحجح نَا ٱَّته َعَفوح

حَكْۚ َوَءاتَيحَنا ُموََسَٰ ُسلحَطَٰن   َٰل بحين  َعن َذ َنا  ١٥٣ا ا مُّ َوَرَفعح
َاَب فَوحَقُهُم  ْ ٱبلح حمحيَثَٰقحهحمح َوقُلحَنا لَُهُم ٱدحُخلُوا وَر ب ٱلطُّ
د   نَا محنحُهم ا َوقُلحَنا ُسجه َخذح

َ
بحتح َوأ ُدواْ ِفح ٱلسه لَُهمح ََل َتعح

حيَثًَٰقا َغلحيظ     ١٥٤ا م 
 
 
 
 
 
 
 

ا( آشکارا بدگويي خداوند دوست ندارد )که انسانه 

کنند مگر کسي که بر او ستم شده است و خداوند شنوا 

اگر خيري را آشکار نماييد يا آن را  ﴾148﴿ و داناست.

انا خداوند پنهان سازيد يا از بديي گذشت کنيد پس هم

که گمان کسانيبي ﴾149﴿ بسيار باگذشت و تواناست.

خواهند ميان ورزند، و ميبرانش کفر ميبه خدا و پيام

گويند: به برخي د، و ميخدا و پيامبرانش فرق بگذارن

خواهند ورزيم و ميآوريم و به برخي کفر ميايمان مي

گمان اينان بي ﴾151﴿ ميان اين )دو(، راهي برگزينند.

اده کافرانند، و براي آنان عذابي خوارکننده آم

ه به خدا و پيامبرانش و کساني ک ﴾151﴿ ايم.نموده

ق نگذاشتند، ايمان آوردند و ميان هيچ يک از آنان فر

به زودي پاداش آنها را خواهد داد و خداوند آمرزگار 

خواهند اهل کتاب از تو مي ﴾152﴿ و مهربان است.

که بر آنان از آسمان کتابي نازل کني، البته بزرگتر از 

ا آشکارا اين را از موسي خواستند و گفتند: خداوند ر

به ما نشان بده، پس به خاطر ستمشان صاعقه آنها را فرا 

هاي روشن پيش آنها گرفت. سپس، بعد از آن که نشانه

فتند و ما از آن درگذشتيم آمد، گوساله را به خدايي گر

و به منظور  ﴾153﴿ و به موسي حجّت آشکاري داديم.

 فتن پيمان از آنان کوه طور را بر باالي سرشان نگاهگر

کنان وارد بيت المقدس داشتيم، و به آنان گفتيم: سجده

شويد، و به آنان گفتيم: در روز شنبه تجاوز نکنيد و از 

 ﴾154﴿ آنان پيمان مؤکّدي گرفتيم.
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رحهحم أَِب حيَثََٰقُهمح َوُكفح هحم م  ضح ح َوَقتحلحهحُم فَبحَما َنقح تََٰيَٰتح ٱَّلله
ح َحق    حَغيح ۢنبحَيآَء ب

َ ح  ٱۡلح ل ْۚۚ بَلح َطَبَع َوقَوح هحمح قُلُوُبَنا ُغلحُفُۢ
محُنوَن إحَله قَلحيَل  ٱ رحهحمح َفََل يُؤح حُكفح يحَها ب

ُ َعلَ  ١٥٥ َّلله
َتًَٰنا  َيَم ُبهح َٰ َمرح حهحمح لََعَ ل رحهحمح َوقَوح حُكفح يم  َوب  ١٥٦ا َعظح

ح  ل َيَم رَُسوَل َوقَوح َن َمرح يَح عحيََس ٱبح حَمسح هحمح إحنها َقَتلحَنا ٱل
ح وَ  ْۚ ِإَونه ٱَّلله حَه لَُهمح ن ُشب  َما َقَتلُوُه َوَما َصلَُبوهُ َوَلَٰكح

َفح َشك   
ْ فحيهح لَ َتلَُفوا حيَن ٱخح حهۦح محنح  ٱَّله حنحُهْۚ َما لَُهم ب م 
 ْۚ ح ن  حَباَع ٱلظه  ٱت 

ُۢا عحلحٍم إحَله بَل رهَفَعُه  ١٥٧َوَما َقَتلُوهُ يَقحيَن
ُ َعزحيًزا حَ  ُ إحََلحهحِۚ َوََكَن ٱَّلله لح  ١٥٨ا كحيم  ٱَّلله هح

َ
حنح أ ِإَون م 

تحهحۖۦۡ َوَيوحَم ٱلحقحَيََٰمةح  حهۦح َقبحَل َموح محَُنه ب  ََلُؤح
كحَتَٰبح إحَله

ٱلح
يحهحمح َشهحيد  

حيَن َهاُدواْ  فَبحُظلحم   ١٥٩ا يَُكوُن َعلَ حَن ٱَّله م 
هحمح َعن  ح حَصد  تح لَُهمح َوب

له حح
ُ
حَبٍَٰت أ يحهحمح َطي 

َنا َعلَ َحرهمح
ح  ْ َوَقدح ُنُهواْ َعنحُه  ١٦٠ا  َكثحي  َسبحيلح ٱَّلله ا حَبوَٰ هحُم ٱلر  ذح خح

َ
َوأ

ََٰل  َو مح
َ
لحهحمح أ كح

َ
َٰفحرحيَن َوأ َك

حلح نَا ل َتدح عح
َ
ِۚ َوأ لح َبَٰطح

حٱلح ٱنلهاسح ب
م   َلح
َ
َٰ  ١٦١ا محنحُهمح َعَذابًا أ ُخوَن ِفح ٱلحعحلحمح له َٰسح نح ٱلره كح

ن
ُ
ٓ أ حَما محُنوَن ب محُنوَن يُؤح ُمؤح

ح نزحَل محنحُهمح َوٱل
ُ
ٓ أ زحَل إحََلحَك َوَما

ةَ  َكوَٰ تُوَن ٱلزه حُمؤح ْۚ َوٱل ةَ لَوَٰ حُمقحيمحنَي ٱلصه محن َقبحلحَكْۚ َوٱل
ًرا  جح
َ
تحيهحمح أ ْوَلَٰٓئحَك َنُؤح

ُ
رح أ َوحمح ٱٓأۡلخح

ح َوٱَلح حٱَّلله محُنوَن ب ُمؤح
ح َوٱل

يًما    ١٦٢َعظح
 
 
 
 
 
 

پس به خاطر اينکه پيمانشان را شکستند و به آيات خدا 

ورزيدند و پيامبران را به ناحق کشتند، و گفتند: کفر 

را نفرين کرديم( و است )آناندلهاي ما در غالف 

خداوند به خاطر کفرشان بر دلهايشان مهر زد، در نتيجه 

و به خاطر  ﴾155﴿ آورند.جز تعداد اندکي ايمان نمي

و  ﴾156﴿کفرشان و تهمت بزرگي که به مريم زدند. 

عيسي پسر مريم، پيامبر خدا را  اينکه گفتند: ما مسيح،

کشتيم، و آنها او را نکشتند و به دار نياويختند، بلکه 

کار بر آنان مشتبه شد )و به اشتباه افتادند(، و همانا 

کساني که در مورد او اختالف کردند قطعاً راجع به او 

 اند، و هيچ علمي به آن ندارند جزدچار شک شده

کنند، و يقيناً او را اينکه از گمان )خود( پيروي مي

بلکه خداوند او را به طرف خود باال  ﴾157﴿ نکشتند.

و از  ﴾158﴿برد، و خداوند توانا و با حکمت است. 

کسي نيست مگر اينکه قبل از مرگش  اهل کتاب هيچ

آورد و روز قيامت )عيسي( بر آنان گواه به او ايمان مي

پس به خاطر ستمي که يهوديان  ﴾159﴿ خواهد بود.

کردند، و به خاطر اينکه بسيار مردم را از راه خدا مي

اي را که براي آنان داشتند، چيزهاي پاکيزهباز مي

و به سبب  ﴾161﴿حالل شده بود بر آنان حرام کرديم. 

گرفتند، حال آنکه از آن نهي شده بودند، اينکه ربا مي

و به خاطر اين اموال مردم را به باطل و به ناحق 

ا براي کافرانِ آنان عذاب دردناکي م خوردند، ومي

اما کساني از آنان که راسخانِ  ﴾161﴿ ايم.فراهم آورده

داند(، و )نيز( اند )و احکام خدا را به نيکي ميدر دانش

مؤمنان، به آنچه که بر تو نازل شده و به آنچه که پيش 

آورند، و نماز را بر ن مياز تو نازل گرديده است، ايما

پردازند و به خدا و ، و زکات اموال را ميدارندپاي مي

روز قيامت ايمان دارند به زودي به ايشان پاداشي 

  ﴾162﴿ بزرگ خواهيم داد.
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ٓ إحََلَٰ نُوح   وحَحيحَنا
َ
ٓ أ ٓ إحََلحَك َكَما وحَحيحَنا

َ
ٓ أ ا ح  ۞إحنه َن َوٱنلهبحي 

َمَٰعحيَل  ٓ إحََلَٰٓ إحبحَرَٰهحيَم ِإَوسح َنا وحَحيح
َ
حۚۦْ َوأ ه دح َحََٰق  محنُۢ َبعح ِإَوسح

يُّوَب َوُيونَُس 
َ
َباطح وَعحيََسَٰ َوأ سح

َ ُقوَب َوٱۡلح َوَيعح
 َورُُسَل   ١٦٣ا َوَهَُٰروَن وَُسلَيحَمََٰنْۚ َوَءاتَيحَنا َداوُۥَد َزُبور  

َنَُٰهمح َعلَيحَك  ُهمح محن َقبحُل َورُُسَل  قَدح قََصصح ُصصح  لهمح َنقح
لحيم  َعلَيحَكْۚ َوَُكهَم ٱ ُ ُموََسَٰ تَكح حيَن رُُّسَل   ١٦٤ا َّلله ح بَّش   مُّ

َد َوُمن ُۢة َبعح ح ُحجه حلنهاسح لََعَ ٱَّلله ََله يَُكوَن ل رحيَن ِلح ذح
ُ َعزحيًزا َحكحيم   ِۚ َوََكَن ٱَّلله ُ  ١٦٥ا ٱلرُُّسلح نح ٱَّلله َٰكح

له
َمَلَٰٓئحَكُة 

ح حعحلحمحهحۖۦۡ َوٱل نَزََلُۥ ب
َ
نَزَل إحََلحَكۖۡ أ

َ
ٓ أ حَما َهُد ب يَشح
َهُدوَنْۚ وَ  ح َشهحيًدا يَشح حٱَّلله حيَن َكَفُرواْ  ١٦٦َكََفَٰ ب إحنه ٱَّله

ْ َضَلَََٰلُۢ بَعحيًدا  ح َقدح َضلُّوا  َعن َسبحيلح ٱَّلله
ْ وا  ١٦٧َوَصدُّ

فحَر لَُهمح  َغح ُ َلح حيَن َكَفُرواْ َوَظلَُمواْ لَمح يَُكنح ٱَّلله
إحنه ٱَّله

َيُهمح َطرحيًقا  دح َهح  َطرحيَق َجَهنه  ١٦٨َوََل َلح
حيَن إحَله َم َخَِٰلح

بَد  
َ
ٓ أ ي  اْۚ َوََكَن فحيَها ح يَسح حَك لََعَ ٱَّلله َٰل َها  ١٦٩ا َذ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

حُكمح  ب  ح محن ره َق 
حٱۡلح ٱنلهاُس قَدح َجآَءُكُم ٱلرهُسوُل ب

ْ َخيح  َف   فَإحنه امحُنوا
ْ ُفُروا ْۚ ِإَون تَكح ح َما ِفح ا لهُكمح ه َّللح

ِۚ َوََكنَ  ۡرضح
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ُ َعلحيًما َحكحيم   ٱلسه   ١٧٠ا ٱَّلله

 
 
 
 
 
 
 
 

بدون شک ما بر تو وحي فرستاديم، همانطور که بر 

اني که پس از او بودند وحي فرستاديم، و نوح و پيامبر

براي ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط 

)نوادگان يعقوب( و عيسي و ايوب و يونس و هارون و 

 و به داود زبور داديم.سليمان )نيز( وحي فرستاديم، 

سوي( پيامبراني )وحي کرديم( که از قبل و )به ﴾163﴿

را براي تو بيان کرديم، و پيامبراني سرگذشت آنان

ايم( که سرگذشت آنان را براي تو بيان زيادي )فرستاده

ايم، و خداوند حقيقاً با موسي سخن گفت. نکرده

دند، تا پيامبراني که مژده دهنده و ترساننده بو ﴾164﴿

بعد از پيامبران دليل و حجّتي براي مردم بر خدا باقي 

ليکن  ﴾165﴿نماند و خداوند عزيز و حکيم است. 

خداوند بر )صحّت( آنچه بر تو نازل نموده است 

آن را به دانش خود نازل فرموده دهد. )او( گواهي مي

دهند، است، و فرشتگان )هم بر صحت آن( گواهي مي

گمان بي ﴾166﴿ گواه باشد. و کافي است که خدا

زيدند )مردم را( از راه خدا کساني که کفر ور

 ﴾167﴿ اند.راستي  که بسي گمراه گشتهبازداشتند، به

اند و ستم کردند، گمان کساني که کفر ورزيدهبي

آنها را به )هيج( راهي آمرزد، و خداوند آنها را نمي

 جز به راه جهنم که آنها ﴾168﴿ کند.هدايت نمي

مانند و اين براي خدا آسان است. هميشه در آن مي

راستي  که پيامبر، حقيقت را از به اي مردم! ﴾169﴿

جانب پروردگارتان پيش شما آورده است، پس ايمان 

بياوريد که برايتان بهتر است، و اگر کفر بورزيد همانا 

آنچه در آسمانها و زمين است از آنِ خداست و 

  ﴾171﴿ .خداوند دانا و حکيم است
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لُواْ ِفح دحينحُكمح َوََل َتُقولُواْ لََعَ  كحَتَٰبح ََل َتغح
َل ٱلح هح

َ
أ َيَٰٓ

َيَم رَُسوُل  يُح عحيََس ٱبحُن َمرح حَمسح ْۚ إحنهَما ٱل َقه
ح إحَله ٱۡلح ٱَّلله

َيَم َوُروح   ٓ إحََلَٰ َمرح ََٰها لحَقى
َ
ۥٓ أ حَمُتُه ح َوَُك حنحُهۖۡ َف  ٱَّلله امحُنواْ م 

ح َورُ  حٱَّلله ْ َخيح  ب ْۚ ٱنَتُهوا ََٰثٌة ْ ثََل ْۚ ُسلحهحۖۦۡ َوََل َتُقولُوا ا لهُكمح
ُ إحَلَٰه  إحنهَما ٱ ُ  َّلله ا َله ن يَُكوَن ََلُۥ َوَل 

َ
ۥٓ أ ۖۡ ُسبحَحََٰنُه د  ۥ َوَٰحح

ح َوكحيَل   حٱَّلله ۡرضح  َوَكََفَٰ ب
َ َمََٰوَٰتح َوَما ِفح ٱۡلح  ١٧١ َما ِفح ٱلسه

تَنكحَف  ن يَكُ لهن يَسح
َ
يُح أ حَمسح ح َوََل ا وَن َعبحد  ٱل ه ح َّلل 

حهۦح  تَنكحفح َعنح عحَباَدت ُبوَنْۚ َوَمن يَسح حُمَقره َمَلَٰٓئحَكُة ٱل
ح ٱل

ُّشُُهمح إحََلحهح ََجحيع   ح فََسَيحح َبح َتكح حيَن  ١٧٢ا َويَسح ا ٱَّله مه
َ
فَأ

َٰلحَحَٰتح  ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا ُجورَُهمح َءاَمُنوا
ُ
حيهحمح أ َفُيَوف 

لح  حن فَضح تَنَكُفواْ َوَيزحيُدُهم م  حيَن ٱسح ا ٱَّله مه
َ
هحۖۦۡ َوأ

م   َلح
َ
ُبُهمح َعَذابًا أ ح ْ َفُيَعذ  وا ََبُ َتكح ََيحُدوَن لَُهم ا َوََل َوٱسح

ح َوَلح    حن ُدونح ٱَّلله ي  م  َها ٱنلهاُس  ١٧٣ا ا َوََل نَصح يُّ
َ
أ َقدح َيَٰٓ

َهَٰن   ٓ إحََلحُكمح نُور   َجآَءُكم بُرح َا نَزنلح
َ
حُكمح َوأ ب  حن ره ا م 

حهۦح  ١٧٤ا بحين  مُّ   ب
ْ َتَصُموا ح َوٱعح حٱَّلله  ب

ْ حيَن َءاَمُنوا ا ٱَّله مه
َ
فَأ

َة   لُُهمح ِفح رَۡحح خح ل   فََسُيدح ضح
حنحُه َوفَ يهحمح إحََلحهح  م  دح َوَيهح

َرَٰط   َتقحيم  صح سح   ١٧٥ا ا مُّ
 
 
 
 
 
 
 
 

اي اهل کتاب! در دينتان غلو نکنيد، و دربارة خدا جز 

پسر مريم فرستادة خدا  حق نگوئيد، همانا عيسي، مسيح

است، خداوند او را به حق فرستاد و او را طي همان 

سوي لق نمود که آن را توسط جبرئيل بهاي خکلمه

ي خودش مريم فرستاد، و آن عبارت بود از فرموده

)بشو(، پس شد، و روحي است که خدا آفريده « کُن»

است. پس، به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و نگوييد: 

خدا سه گانه است. باز ايستيد که براي شما بهتر است، 

همانا خدا، فقط معبود يگانه است. پاک است از اينکه 

فرزندي داشته باشد. آنچه در آسمانها و زمين است از 

 آن اوست، و کافي است که خدا نگهبان و حافظ باشد.

و مسيح از اينکه بندة خدا باشد هرگز ابا  ﴾171﴿

ب )نيز ابايي ندارند( و گان مقرّورزد، و فرشتنمي

هرکس از عبادت او ابا ورزد و خود را بزرگ بشمارد 

 به زودي همة آنان را بسوي خود گرد خواهد آورد.

پس اما کساني که ايمان آوردند و عمل  ﴾172﴿

شايسته انجام دادند، پاداششان را به طور کامل خواهد 

و اما  د.داد، و از فضل خود بر پاداش آنان خواهد افزو

کساني که سرباز زنند، و تکبر ورزند، به آنان عذابي 

دردناک خواهد داد، و به جز خدا سرپرست و ياوري 

راستي  که دليلي از به اي مردم! ﴾173﴿ نخواهند يافت.

جانب پروردگارتان پيش شما آمده است، و نور 

و اما کساني  ﴾174﴿ ايم.آشکاري به سويتان فرستاده

نگ زدند به ان آوردند و به دين او چکه به خدا ايم

زودي آنها را به فضل و رحمت خويش وارد خواهد 

سوي خود، به راهي راست هدايت ساخت، و آنان را به

  ﴾175﴿ خواهد کرد.
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ُرٌؤاْ  ِۚ إحنح ٱمح تحيُكمح ِفح ٱلحَكَلَٰلَةح ُ ُيفح ُتونََك قُلح ٱَّلله َتفح يَسح
خح  َهلََك لَيحَس ََلُۥ َوَل  

ُ
ۥٓ أ ُف َما تََرَكْۚ  ت  َوََلُ فَلََها نحصح

 ْۚ هَها َوَل  ٓ إحن لهمح يَُكن ل ح  وَُهَو يَرحُثَها فَإحن ََكَنَتا ٱثحنََتنيح
ا تََرَكْۚ  َوة  فَلَُهَما ٱثلُّلَُثانح محمه ْ إحخح حَجاَل   ِإَون ََكنُٓوا  ر 

حسَ  ح   آء  َون نثََينيح
ُ ح ٱۡلح َكرح محثحُل َحظ 

ُ لَُكمح  فَلحَّله ُ ٱَّلله ح  يُبَني 
 ُۢ ٍء َعلحيُم ح َۡ ح 

حُكل  ُ ب ُۗ َوٱَّلله
ْ لُّوا ن تَضح

َ
 ١٧٦أ
 
 

  َدةح ُسوَرةُ الَمائ
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

لهتح لَُكم  حح
ُ
ِۚ أ حٱلحُعُقودح  ب

ْ فُوا وح
َ
ْ أ حيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َ ُُمح  نحَعَٰمح إحَله َما ُيتحَلَٰ َعلَيحُكمح َغيح
َ ح بَهحيَمُة ٱۡلح

ل 
َ َُيحُكُم َما يُرحيُد  ُۗ إحنه ٱَّلله نُتمح ُحُرٌم

َ
يحدح َوأ  ١ٱلصه

َر  هح ح َوََل ٱلشه واْ َشَعَٰٓئحَر ٱَّلله
حيَن َءاَمُنواْ ََل ُِتحلُّ َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َيحَت  حنَي ٱبلح َقَلَٰٓئحَد َوََلٓ َءآم 
َي َوََل ٱلح حَهدح ََراَم َوََل ٱل ٱۡلح

ََراَم يَبحَتُغوَن فَ  َل  ٱۡلح َٰن  ضح َو حهحمح َورحضح ب  حن ره ْۚ ِإَوَذا َلَلحُتمح  م  ا
 ْْۚ َطاُدوا وُكمح َوََل ََيحرحَمنهُكمح َشَن فَٱصح ن َصدُّ

َ
ٍم أ اُن قَوح

ح  َبح 
ْ لََعَ ٱلح ْا َوَتَعاَونُوا َتُدوا ن َتعح

َ
ََرامح أ دح ٱۡلح جح َمسح

ح َعنح ٱل
ثحمح َوٱلحعُ  ح

ْ لََعَ ٱۡلح ۖۡ َوََل َتَعاَونُوا َوىَٰ ِۚ َوٱتهُقواْ َوٱتلهقح َوَٰنح دح
عحَقابح 

يُد ٱلح َ َشدح ۖۡ إحنه ٱَّلله َ  ٢ٱَّلله
 
 
 
 
 

پرسند، بگو: خداوند دربارة از تو )دربارة کالله( مي

کند، اگر مردي فوت کند و کالله حکم صادر مي

فرزندي نداشته، و خواهري داشته باشد، نصف ترکه از 

اشد، آنِ اوست. و اگر خواهر بميرد و فرزندي نداشته ب

برد، و اگر دو خواهر برادر همة ترکه را به ارث مي

و سوم ترکه از آن آنهاست، و اگر برادران و بودند، د

برد. خواهراني بودند، مرد به اندازة سهم دو زن ارث مي

کند تا گمراه نشويد، و خداوند خداوند برايتان بيان مي

 ﴾176﴿ به هر چيزي داناست.
 

 سوره مائده
 

 د بخشندة مهربانبه نام خداون
ايد! به پيمانها و قراردادها که ايمان آوردهانياي کس

وفا کنيد. )گوشتِ( چهارپايان براي شما حالل گرديده 

شود، در است، جز آنچه )حکمش( بر شما خوانده مي

حالت احرام صيد را حالل ندانيد، همانا خداوند هرچه 

که ايمان اي کساني ﴾1﴿ نمايد.بخواهد حکم مي

، و نه ماه حرام را، ايد! شعائر خدا را حالل ندانيدردهآو

دار را، و هاي نشاننشان، و نه قربانيهاي بيو نه قرباني

نه کساني را که قصد آمدن به خانة خدا را دارند و به 

دنبال فضل و خشنودي پروردگارشان هستند، و هرگاه 

از احرام بيرون آمديد، شکار کنيد. و دشمني قومي که 

ا را از آمدن به مسجد الحرام بازداشتند شما را وادار شم

نسازد که تعدّي و تجاوز کنيد و يکديگر را بر نيکي و 

پرهيزگاري کمک نماييد و همديگر را بر انجام گناه و 

تجاوز ياري نکنيد. و از خدا بترسيد، همانا خدا کيفر 

  ﴾2﴿ شديدي دارد.
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حَميحَتُة َوٱله  حَمتح َعلَيحُكُم ٱل حَنحيرح َوَمآ ُحر 
ُم َوَۡلحُم ٱۡلح

حيَُة  حُمََتَد  حَموحقُوَذُة َوٱل حُمنحَخنحَقُة َوٱل حهۦح َوٱل ح ب ح ٱَّلله هحله لحَغيح
ُ
أ

حَح  يحُتمح َوَما ُذب
ُبُع إحَله َما َذكه َكَل ٱلسه

َ
يَحُة َوَمآ أ َوٱنلهطح

َٰلحُكمح  ِۚ َذ َلَٰمح زح
َ حٱۡلح  ب
ْ ُموا سح َتقح ن تَسح

َ
 ٱنلُُّصبح َوأ

ُۗ  لََعَ ٌق فحسح
ْ محن دحينحُكمح فَََل  حيَن َكَفُروا َوحَم يَئحَس ٱَّله

ٱَلح
َملحُت لَُكمح دحيَنُكمح  كح

َ
َوحَم أ ِۚ ٱَلح نح َشوح ََّتحَشوحُهمح َوٱخح

َلََٰم  حسح
يُت لَُكُم ٱۡلح َمِتح َورَضح حعح يحُكمح ن

ُت َعلَ تحَممح
َ
َوأ
ُطره ِفح َُمحَمَصٍة دحين   ْۚ َفَمنح ٱضح َ ُمَتَجانحف  ا ح  َغيح ح

 ثحم  ۡل 
َ َغُفور  فَإحنه ٱ يم   َّلله ۖۡ يَسح  ٣رهحح ححله لَُهمح

ُ
ٓ أ لُونََك َماَذا

ََوارححح 
حَن ٱۡلح ُتم م  حَبَُٰت َوَما َعلهمح ي  ُكُم ٱلطه

ححله لَ
ُ
قُلح أ

آ  ْ محمه ۖۡ فَُُكُوا ُ ا َعلهَمُكُم ٱَّلله حُموَنُهنه محمه حبحنَي ُتَعل 
ُمَُك 

َن َعلَيحُكمح َوٱذحكُ  َسكح مح
َ
ح َعلَيحهحِۖ َوٱتهُقواْ أ َم ٱَّلله ْ ٱسح ُروا

ْۚ إحنه  َ حَسابح  ٱَّلله
َ ََسحيُع ٱۡلح ححله لَُكُم  ٤ٱَّلله

ُ
َوحَم أ ٱَلح

ل    ْ ٱلحكحَتََٰب حح وتُوا
ُ
حيَن أ حَبَُٰتۖۡ َوَطَعاُم ٱَّله ي  لهُكمح  ٱلطه

ل    حمُ  َوَطَعاُمُكمح حح َصَنَُٰت محَن ٱل حُمحح ۖۡ َوٱل هُهمح محَنَٰتح ل ؤح
حُمحح  وتُواْ ٱلحكحَتََٰب محن َقبحلحُكمح َوٱل

ُ
حيَن أ َصَنَُٰت محَن ٱَّله

نَي  َ ُمَسَٰفححح نحنَي َغيح ُجورَُهنه ُُمحصح
ُ
ٓ َءاتَيحُتُموُهنه أ إحَذا

َدان    خح
َ
ٓي أ ذح ُفرح  َوََل ُمتهخح يَمَٰنح َفَقدح َوَمن يَكح ح

حٱۡلح ب
حيَن  َخَِٰسح

َرةح محَن ٱلح   ٥َحبحَط َعَملُُهۥ وَُهَو ِفح ٱٓأۡلخح
ر شما حرام شده است خوردن حيوان مرده، و خون، و ب

گوشت خوک، و حيواني که به نام غير خدا سر بريده 

شده، و حيواني که خفه شده و حيواني که بر اثر وارد 

شدن ضربه مرده، و حيواني که از باال پرت شده، و 

حيواني که بر اثر شاخ زدن حيوانات ديگر مرده، و 

ده باشد، مگر اينکه آنها را آنچه که درنده از آن خور

)زنده يافته و( سر بريده باشيد، و حيواناتي که براي غير 

خدا بر سنگ يا چيز ديگري که براي عبادت )غير خدا( 

شود ذبح گردد. و حرام است که به وسيلة نصب مي

تيرهاي قرعه به پيشگويي بپردازيد. اين امر موجب فسق 

ست. امروز کافران ي اطاعت خداو بيرون رفتن از دايره

اند، پس از آنان نترسيد و از من از دين شما نااميد گشته

بترسيد. امروز برايتان کامل، و نعمت خود را بر شما 

تکميل نمودم، و اسالم را به عنوان آيين برايتان 

که در حال گرسنگي ناچار شود و پسنديدم. اما کسي

يات تمايلي به انجام گناه نداشته باشد )اگر از منه

 مذکور بخورد( همانا خداوند بخشنده و مهربان است.

پرسند: چه چيزي برايشان حالل شده از تو مي ﴾3﴿

يزه برايتان حالل شده است، و است؟ بگو: چيزهاي پاک

نيز صيد پرندگان و حيوانات شکارگر که شما به عنوان 

ايد. مربيان از آنچه خدايتان آموخته به آنها تعليم داده

از آنچه که حيوانات شکاري براي شما  پس بخوريد

دارند، و نام خدا را بر آن ببريد، و از خدا نگاه مي

امروز براي  ﴾4﴿ بترسيد که خدا سريع الحساب است.

ي اهل کتاب شما چيزهاي پاک حالل شده، و ذبيحه

ي شما براي آنان حالل يحهبراي شما حالل است، و ذب

و پاکدامن از  است، و زنان پاکدامنِ مؤمن، و زنان

کساني که پيش از شما کتاب )آسماني( به آنها داده 

شده، )برايتان( حالل است، به شرطي که مهرية آنان را 

بپردازيد و قصدتان ازدواج و پاکدامني باشد، و 

منظورتان زناکاري و انتخاب دوست نباشد، و هرکس 

گمان عمل او به ايمان )احکام شريعت( کفر ورزد بي

 ﴾5﴿ و او در آخرت از ريان کاران است. نابود شده
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لُواْ  سح ةح فَٱغح لَوَٰ ُتمح إحََل ٱلصه ْ إحَذا ُقمح حيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َسُحواْ  َمَرافحقح َوٱمح
ح يَُكمح إحََل ٱل يحدح

َ
وُُجوَهُكمح َوأ

ِۚ ِإَون ُكنُتمح  ح َبنيح َكعح
رحُجلَُكمح إحََل ٱلح

َ
ُكمح َوأ حُرُءوسح ب

ْْۚ ا فَٱُجُنب   ُروا هه وح طه
َ
َٰ َسَفٍر أ وح لََعَ

َ
رحََضَٰٓ أ ِإَون ُكنُتم مه

َحد  
َ
حَن  َجآَء أ حنُكم م  حَسآَء م  ُتُم ٱلن  وح َلََٰمسح

َ
حطح أ َغآئ

ٱلح
ْ َمآء   ْ َصعحيد   فَلَمح ََتحُدوا ُموا حب  ا َفَتَيمه َسُحواْ َطي  ا فَٱمح

حنحُهْۚ َما يُرحيُد ٱ يُكم م  يحدح
َ
حوُُجوهحُكمح َوأ ُ ب َعَل َّلله َجح َلح

حنح َحَرج   حَرُكمح  َعلَيحُكم م  َُطه  ن يُرحيُد َلح ُتحمه َوَلَٰكح َوَلح
ُكُروَن  َمَتُهۥ َعلَيحُكمح َلَعلهُكمح تَشح حعح َوٱذحُكُرواْ  ٦ن

ۦٓ إحذح  حهح حي َواَثَقُكم ب
ح َعلَيحُكمح َومحيَثََٰقُه ٱَّله َمَة ٱَّلله حعح ن
 ْ ۖۡ َوٱتهُقوا َنا َطعح

َ
َنا َوأ حَذاتح  قُلحُتمح َسمحعح ُۢ ب َ َعلحيُم ْۚ إحنه ٱَّلله َ ٱَّلله

ُدورح  ح َيَٰٓ  ٧ٱلصُّ ه َٰمحنَي َّللح ْ قَوه ْ ُكونُوا حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ

ِۖ َوََل ََيحرحَمنهُكمح َشَن  طح قحسح
حٱلح َٰٓ ُشَهَدآَء ب ٍم لََعَ اُن قَوح

ۖۡ َوٱتهقُ  َوىَٰ حلتهقح قحَرُب ل
َ
ْ ُهَو أ لُوا دح ْْۚ ٱعح لُوا دح َله َتعح

َ
ْۚ إحنه أ َ واْ ٱَّلله

َملُوَن  حَما َتعح ُۢ ب َ َخبحُي حيَن َءاَمُنواْ  ٨ٱَّلله ُ ٱَّله وََعَد ٱَّلله
فحَرة   غح َٰلحَحَٰتح لَُهم مه يم   وََعمحلُواْ ٱلصه ٌر َعظح جح

َ
 ٩َوأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايد! هرگاه براي نماز ردهکه ايمان آواي کساني 

را با  هايتان را بشوييد، و دستهايتانبرخواستيد چهره

آرنج بشوييد، و سرتان را مسح کنيد، و پاهايتان را با 

قوزک بشوييد. و اگر جُنُب بوديد خود را پاک کنيد، 

و اگر بيمار يا در مسافرت بوديد و يا يکي از شما از 

پيشاب برگشت و يا با زنان آميزش کرديد و آبي را 

نيافتيد، پس با هر آنچه که بر سطح زمين ارتفاع پيدا 

به شرطي که پاک باشد تيمم کنيد، و با آن بر کند 

خواهد که بر صورتها و دستهايتان بکشيد، خداوند نمي

خواهد شما را پاکيزه کند، شما مشقتي بيندازد، بلکه مي

 و نعمت خود را بر شما کامل گرداند تا شکر گزاريد.

و نعمتي را به ياد آوريد که خدا به شما ارزاني  ﴾6﴿

آنگاه  را ياد کنيد که با شما بسته است،داشته، و پيماني 

که گفتيد: شنيديم و اطاعت کرديم. و از خدا بترسيد، 

 باشد.هاست آگاه ميهمانا خداوند به آنچه در سينه

اجبات ايد! بر انجام وکه ايمان آوردهاي کساني ﴾7﴿

الهي مواظبت داشته باشيد، و به دادگري گواهي دهيد، 

را بر آن ندارد که دادگري  و دشمني گروه و قومي شما

نکنيد، دادگري کنيد که دادگري به پرهيزگاري 

نزديکتر است، و از خدا بترسيد، همانا خدا به آنچه 

که ايمان خداوند به کساني ﴾8﴿ کنيد آگاه است.مي

است شايسته انجام دادند وعده دادهآوردند و کارهاي 

 ﴾9﴿ که براي آنان مغفرت و پاداش بزرگي است.
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بُواْ أَِب ْ َوَكذه حيَن َكَفُروا َحَُٰب َوٱَّله صح
َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
ٓ أ تََٰيَٰتحَنا

يمح  َحح ح  ١٠ٱۡلح َمَت ٱَّلله حيَن َءاَمُنواْ ٱذحُكُرواْ نحعح َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َيُهمح  يحدح
َ
ْ إحََلحُكمح أ ن يَبحُسُطٓوا

َ
َعلَيحُكمح إحذح َهمه قَوحٌم أ

ۖۡ َوٱ َيُهمح َعنُكمح يحدح
َ
ح فََكفه أ ْۚ َولََعَ ٱَّلله َ ْ ٱَّلله تهُقوا

محُنوَن  حُمؤح ح ٱل
ٓ  ١١فَلحَيَتَوَّكه ُ محيَثََٰق بَّنح َخَذ ٱَّلله

َ
۞َولََقدح أ

َٰٓءحيَل َوَبَعثحَنا محنحُهُم ٱثحَّنح َعَّشَ نَقحيب   َر ۖۡ َوقَاَل ٱإحسح ُ إحّن ح ا َّلله
َكوَٰةَ  ةَ َوَءاتَيحُتُم ٱلزه لَوَٰ ُتُم ٱلصه َقمح

َ
حنح أ ۖۡ لَئ َوَءاَمنُتم  َمَعُكمح

َ قَرحًضا َحَسن   ُتُم ٱَّلله قحَرضح
َ
ُتُموُهمح َوأ رح حرُُسلح وََعزه ا ب
ح  حَرنه َعنُكمح َسي  َكف 

ُ َٰت  ۡله لَنهُكمح َجنه دحخح
ُ
 اتحُكمح َوَۡل

حَك  َٰل َد َذ ْۚ َفَمن َكَفَر َبعح نحَهَُٰر
َ ََتحرحي محن َِتحتحَها ٱۡلح

بحيلح   َسَوآَء ٱلسه
هحم  ١٢محنُكمح َفَقدح َضله ضح فَبحَما َنقح

 ۡۖ َية  َٰسح َُٰهمح وََجَعلحَنا قُلُوَبُهمح َق حيَثََٰقُهمح لََعنه حفُوَن  م  ُُيَر 
ْ َحظ    عحهۦح َونَُسوا َواضح ْ ٱلحَُكحَم َعن مه حُروا ا ُذك  حمه حهحۚۦْ ا م  ب

حَنة   َٰ َخآئ
لحُع لََعَ حنحُهمح إحَله قَلحيَل   َوََل تََزاُل َتطه ۖۡ م  حنحُهمح  م 

ُف عَ  نحنَي فَٱعح سح حُمحح َ ُُيحبُّ ٱل ْۚ إحنه ٱَّلله َفحح  ١٣نحُهمح َوٱصح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

که کفر ورزيدند و آيات ما را تکذيب کردند و کساني

که ايمان اي کساني ﴾11﴿ايشان اهل دوزخند. 

ايد! نعمتي را که خداوند به شما بخشيده است به آورده

سوي شما به ياد آوريد، آنگاه که گروهي خواستند

درازي کنند، اما خداوند دست آنها را از شما  دست

کوتاه کرد، و از خدا بترسيد، و مؤمنان بايد بر خدا 

اسراييل گمان خداوند از بنيو بي  ﴾11﴿ تؤکل کنند.

پيمان گرفت و دوازده سردار براي آنان تعيين کرد، و 

د، خداوند فرمود: من با شما هستم، اگر نماز را برپا داري

ردازيد، و به پيامبران من ايمان بياوريد، و و زکات را بپ

آنان را ياري کنيد، و به خداوند قرضي نيکو دهيد، از 

گذرم و شما را وارد باغهايي )در گناهانتان درمي

کنم که رودها از زير آن روان است، پس بهشت( مي

راستي  که راه هرکس از شما بعد از اين کفر بورزد به

پس به خاطر اينکه  ﴾12﴿ راست را گم کرده است.

پيمانشان را شکستند آنان را نفرين کرديم، و دلهايشان 

را سخت گردانيديم. سخن را از جايگاهش تحريف 

کنند، و بخشي از آنچه را که بدان تذکر داده شده مي

مواره خيانتي را از آنها بودند فراموش کردند. و تو ه

آنها  بيني، غير از تعداد اندکي از آنان. پس، ازمي

پوشي کن، همانا خداوند نيکوکاران را درگذر و چشم

 ﴾13﴿ دوست دارد.
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نَا محيَثََٰقُهمح فَنَُسواْ   َخذح
َ
ْ إحنها نََصََٰرىَٰٓ أ حيَن قَالُٓوا َومحَن ٱَّله

َريحَنا بَيحَنُهُم ٱلحَعَداَوَة َحظ    غح
َ
حهۦح فَأ  ب

ْ حُروا ا ُذك  حمه ا م 
َضآَء إحََلَٰ يَوحمح ٱ َغح حَما َوٱبلح ُ ب حُئُهُم ٱَّلله قحَيََٰمةحِۚ وََسوحَف يُنَب 
لح
َنُعوَن  ْ يَصح كحَتَٰبح قَدح َجآَءُكمح  ١٤ََكنُوا

َل ٱلح هح
َ
أ َيَٰٓ

ُ لَُكمح َكثحي   ح ا رَُسونُلَا يُبنَي  حمه ُكنُتمح َُّتحُفوَن محَن ا م 
 ِۚ  َعن َكثحي 

ْ ُفوا كحَتَٰبح َوَيعح
ح  ٱلح حَن ٱَّلله قَدح َجآَءُكم م 
بحني   ب  َوكحَتَٰ  نُور   َبَع  ١٥مُّ ُ َمنح ٱته حهح ٱَّلله دحي ب َيهح

لَُمَٰتح إحََل  حَن ٱلظُّ رحُجُهم م  َلَٰمح َوُيخح َٰنَُهۥ ُسُبَل ٱلسه َو رحضح
َرَٰط   يهحمح إحََلَٰ صح دح حهۦح َوَيهح َتقحيم   ٱنلُّورح بحإحذحن سح لهَقدح  ١٦ مُّ

يُح ٱبح َكَفَر  حَمسح َ ُهَو ٱل حيَن قَالُٓواْ إحنه ٱَّلله َيَمْۚ قُلح ٱَّله ُن َمرح
ح َشيح  لحُك محَن ٱَّلله لحَك َفَمن َيمح ن ُيهح

َ
َراَد أ

َ
ا إحنح أ

ۡرضح ََجحيع  
َ ُهۥ َوَمن ِفح ٱۡلح مه

ُ
َيَم َوأ يَح ٱبحَن َمرح حَمسح ُۗ ٱل ا

ْۚ ََيحلُُق َما وَ  ۡرضح َوَما بَيحَنُهَما
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ح ُملحُك ٱلسه ه َّللح

ح 
َٰ ُك  ُ لََعَ ْۚ َوٱَّلله ء  يََشآُء ح ير   َۡ   ١٧َقدح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

که گفتند: ما نصاري هستيم، پيمان گرفتيم. و از کساني

 اما آنان بخش قابل توجهي را از آنچه به آنان تذکر

داده شده بود فراموش کردند، پس ميان آنها تا روز 

قيامت دشمني و کينه افکنديم، و خداوند ايشان را به 

اي اهل  ﴾14﴿ اند آگاه خواهد کرد.آنچه ساخته

کتاب! براستي که پيامبر ما پيش شما آمده است، )و( 

کرديد براي شما بسياري از آنچه از کتاب پنهان مي

نمايد، همانا از کند، و از بسياري صرفنظر ميبيان مي

طرف خدا براي شما نور و کتاب روشنگري آمده 

خداوند به وسيلة آن )کتاب(کساني را که  ﴾15﴿است. 

ودي او هستند به راههاي امن و امان جوياي خوشن

ها را به فرمان خود از تاريکينمايد، و آنان هدايت مي

آورد، و آنان را به راه راست سوي نور بيرون ميبه

گويند: که ميراستي کسانيبه ﴾16﴿ کند.مي هدايت

ا مسيح پسر مريم است، کفر ورزيدند. بگو: اگر خد

ادرش و همة کساني خدا بخواهد مسيح، پسر مريم و م

را که در روي زمين هستند هالک کند، چه کسي 

تواند در مقابل خدا کاري بکند؟ و فرمانروايي مي

آسمانها و زمين، و آنچه بين آسمانها و زمين است از 

آفريند، و خداوند بر هر آن خداست. هرچه بخواهد مي

  ﴾17﴿ چيزي تواناست.
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َُهوُد َوٱنله  ْ َوقَالَتح ٱَلح ُؤا بحَنَٰٓ
َ
ۚۥْ  َصََٰرىَٰ ََنحُن أ ُؤهُ َٰٓ ححبه

َ
ح َوأ ٱَّلله
نُتم بََّش  

َ
حُكمِۖ بَلح أ حُذنُوب بُُكم ب ح

نح  قُلح فَلحَم ُيَعذ  حمه م 
حَمن  فحُر ل ْۚ َيغح ح ُملحُك َخلََق ه ْۚ َوَّللح ُب َمن يََشآُء ح يََشآُء َوُيَعذ 

ح  ۖۡ ِإَوََلحهح ٱل ۡرضح َوَما بَيحَنُهَما
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ُي ٱلسه  ١٨َمصح

ُ لَُكمح  ح كحَتَٰبح قَدح َجآَءُكمح رَُسونُلَا يُبنَي 
َل ٱلح هح

َ
أ َيَٰٓ

ة   َ َٰ َفَتح ْ َما َجآَءنَا  لََعَ ن َتُقولُوا
َ
حَن ٱلرُُّسلح أ ي  م   محنُۢ بَشح

ير ِۖ  ي  َونَذح  َوََل نَذح ُۗ َفَقدح َجآَءُكم بَشح ح َوٱ ير 
َٰ ُك  ُ لََعَ َّلله

ء   ح ير   َۡ ُموََسَٰ لحَقوحمحهۦح تََٰيََٰقوحمح ٱذحُكُرواْ ِإَوذح قَاَل  ١٩قَدح
ۢنبحَيآَء 

َ
ح َعلَيحُكمح إحذح َجَعَل فحيُكمح أ َمَة ٱَّلله حعح ن

لُوَك   َحد   وََجَعلَُكم مُّ
َ
ا لَمح يُؤحتح أ َُٰكم مه حَن َوَءاتَى ا م 

ِتح  تََٰيََٰقوحمح  ٢٠ٱلحَعَٰلَمحنَي 
َسَة ٱله حُمَقده ۡرَض ٱل

َ ْ ٱۡلح ُخلُوا ٱدح
ُ لَ  بَارحُكمح َفَتنَقلحُبواْ َكَتَب ٱَّلله دح

َ
َٰٓ أ ْ لََعَ وا تَدُّ ُكمح َوََل تَرح

حيَن  ْ تََٰيَُٰموََسَٰٓ إحنه فحيَها قَوحم   ٢١َخَِٰسح ا َجبهارحيَن قَالُوا
 محنحَها َفإحن 

ْ َٰ ََيحرُُجوا ُخلََها َحِته ََيحرُُجواْ ِإَونها لَن نهدح
لُوَن  حنها َدَٰخح ح  ٢٢محنحَها فَإ يَن ََيَافُوَن قَاَل رَُجََلنح محَن ٱَّله

حَذا  َاَب فَإ
يحهحُم ٱبلح

ْ َعلَ ُخلُوا يحهحَما ٱدح
ُ َعلَ نحَعَم ٱَّلله

َ
أ

ْ إحن  ُٓوا ح َفَتَوُكه حنهُكمح َغَٰلحُبوَنْۚ َولََعَ ٱَّلله ُتُموهُ فَإ
َدَخلح

محنحنَي  ؤح   ٢٣ُكنُتم مُّ
 
 
 
 
 
 
 

و يهوديان و نصارا گفتند: ما فرزندان خدا و دوستان او 

س چرا شما را به خاطر گناهانتان عذاب هستيم، بگو: پ

دهد؟ بلکه شما )نيز( بشريد )و( از جملة کساني مي

بخواهد  )هستيد( که خدا آفريده است. هرکس را که

دهد، و آمرزد و هر کس را که بخواهد عذاب ميمي

پادشاهي آسمانها و زمين و آنچه در ميان آن دو 

وي سباشد از آن خداست و بازگشت )همه( بهمي

راستي پيامبر ما پيش به اي اهل کتاب! ﴾18﴿ اوست.

شما آمده که در دوران فترت پيغمبران )مسايل و 

کند تا نگوييد: مژده دهنده حقايق را( براي شما بيان مي

اي پيش ما نيامد، براستي که مژده دهنده و و بيم دهنده

اي پيش شما آمده است، و خداوند بر هر بيم دهنده

و آنگاه که موسي به قومش  ﴾19﴿ ت.چيزي تواناس

گفت: اي قوم من! نعمت خدا را بر خود ياد کنيد، 

ما پيامبراني قرار داد و شما را آنگاه که درميان ش

فرمانرواياني ساخت و به شما چيزهايي داد که به هيچ 

م من! به اي قو ﴾21﴿ يک از جهانيان نداده است.

را برايتان  سرزمين مقدّسي که خداوند وارد شدن به آن

مقرر نموده است، وارد شويد و به عقب برنگرديد، که 

گفتند: اي موسي! در  ﴾21﴿ زيانکار خواهيد گشت.

مند و سرکش هست و ما هرگز به آنجا آنجا قومي زور

شويم تا آنها از آن بيرون نروند، پس اگر داخل نمي

دو  ﴾22﴿آنها بيرون بروند ما بدانجا وارد خواهيم شد. 

مردانِ خدا ترس که خداوند به آنها نعمت داده  نفر از

بود، گفتند: شما از دروازه بر آنان وارد شويد، که اگر 

وز خواهيد شد، و اگر مؤمن هستيد از آن درآمديد پير

  ﴾23﴿ بر خدا توکّل کنيد.
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بَد  
َ
ٓ أ ُخلََها ْ تََٰيَُٰموََسَٰٓ إحنها لَن نهدح ْ فحيَها قَالُوا ا َداُموا ا مه

َٰعحُدوَن فَٱذحَهبح  نَت َوَربَُّك فََقَٰتحََلٓ إحنها َهَُٰهَنا َق
َ
 ٢٤أ

ِۖ فَٱفحُرقح بَيحَنَنا  ِخح
َ
لحُك إحَله َنفحَسح َوأ مح

َ
ح إحّن ح ََلٓ أ قَاَل َرب 

قحنَي  َ ٱلحَقوحمح ٱلحَََٰٰسح َۛ  ٢٥َوَبنيح يحهحمح
َمٌة َعلَ َها ُُمَره حنه قَاَل فَإ

 َۛ َبعحنَي َسَنة  رح
َ
ِۚ  أ ۡرضح

َ حيُهوَن ِفح ٱۡلح َس لََعَ ٱلحَقوحمح  يَت
ح
فَََل تَأ

قحنيَ  ح إحذح  ٢٦ ٱلحَََٰٰسح َق 
حٱۡلح  ٱبحَّنح َءاَدَم ب

َ
يحهحمح َنَبأ

۞َوٱتحُل َعلَ
َبان   َبا قُرح حَل قَره هحَما َولَمح ُيَتَقبهلح محَن ا َفُتُقب  َحدح

َ
محنح أ

ُ محَن  ُتلَنهَكۖۡ قَاَل إحنهَما َيَتَقبهُل ٱَّلله قح
َ
ٱٓأۡلَخرح قَاَل َۡل

ح  نَا۠  ٢٧ُمتهقحنَي ٱل
َ
ٓ أ ّنح َما

ُتلَ َقح حنُۢ بََسطَت إحََله يََدَك تلح لَئ
ط   حَباسح َخاُف ٱ ب

َ
ٓ أ ُتلََكۖۡ إحّن ح قح

َ
َي إحََلحَك ۡلح َ َربه يَدح َّلله

 بحإحثحمح ِإَوثحمحَك َفَتُكوَن  ٢٨ٱلحَعَٰلَمحنَي 
َ
ن َتُبوٓأ

َ
رحيُد أ

ُ
ٓ أ إحّن ح

حَك َجَزَٰٓ  َٰل ِۚ َوَذ َحَٰبح ٱنلهارح صح
َ
ْ محنح أ َٰلحمحنَي  ُؤا  ٢٩ٱلظه

َبَح محَن  َفَطوهَعتح  صح
َ
يهح َفَقَتلَُهۥ فَأ خح

َ
ُسُهۥ َقتحَل أ ََلُۥ َنفح

حيَن  َخَِٰسح
ُ ُغَراب   ٣٠ٱلح ۡرضح َفَبَعَث ٱَّلله

َ ا َيبحَحُث ِفح ٱۡلح
يهحِۚ َقاَل تََٰيََٰويحلََِتَٰٓ لح  خح

َ
َٰرحي َسوحَءةَ أ ُيحَيُهۥ َكيحَف يَُو

ُكوَن محثح 
َ
نح أ
َ
َعَجزحُت أ

َ
َوَٰرحَي أ

ُ
ُغَرابح فَأ

َل َهََٰذا ٱلح
محنَي  َٰدح َبَح محَن ٱلنه صح

َ
ِۖ فَأ ِخح

َ
 ٣١َسوحَءةَ أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتند: اي موسي! تا وقتي که آنها در آن هستند ما 

واهيم شد پس تو و پروردگارت هرگز وارد آن نخ

گفت:  ﴾24﴿ ايم.برويد و بجنگيد، ما اينجا نشسته

و برادرم را دارم، پس پروردگارا! من تنها اختيار خود 

)خدا به  ﴾25﴿ فاسق داوري کن. ميان ما و ميان قوم

موسي( فرمود: )وارد شدن به( آن )سرزمين و مملکت( 

ن چهل سال بر آنان حرام شد، )و( در بيابان سرگردا

خواهند ماند، پس تو بر گروه فاسق و نافرمان غم 

و داستان دو پسر آدم را براي آنان   ﴾26﴿ مخور.

نه که هست، بخوان، آنگاه که آن دو، عملي را آنگو

براي تقرب به خدا انجام دادند. اما از يکي از آنها 

پذيرفته شد و از ديگري پذيرفته نشد. گفت: ترا خواهم 

کشت، او گفت: همانا خداوند فقط از پرهيزگاران 

راي کشتن من دست دراز اگر تو ب ﴾27﴿ .پذيردمي

کنم تا ترا بکشم، نميسوي تو دست دراز کني، من به

من  ﴾28﴿ ترسم.من از خداوند پروردگار جهانيان مي

خواهم تا با گناه من و گناه خودت )به سوي مي

پروردگار( برگردي، و از دوزخيان باشي، و اين سزاي 

پس نفسش کم کم کشتن  ﴾29﴿ستمکاران است. 

برادرش را براي وي آراست و او را کشت و از 

پس خداوند کالغي را فرستاد  ﴾31﴿زيانکاران شد. 

تا زمين را بکاود و به او نشان دهد که چگونه جسد 

برادرش را دفن کند. گفت: اي واي بر من! آيا من 

مثل اين کالغ باشم، و جسد برادرم را دفن  توانمنمي

 ﴾31﴿ کنم؟ پس ايشان زا پشيمان شدگان گرديد.
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 ٓ َٰ بَّنح
حَك َكَتبحَنا لََعَ َٰل لح َذ جح

َ
نهُهۥ َمن  محنح أ

َ
َٰٓءحيَل أ َر إحسح

وح فََساد  
َ
ٍس أ ح َنفح حَغيح ا ب َسُۢ نهَما  َقَتَل َنفح

َ
ۡرضح فََكأ

َ ِفح ٱۡلح
َيا ٱنلهاَس ٱنلهاَس ََجحيع  َقَتَل  حح

َ
َمآ أ نه

َ
َياَها فََكأ حح

َ
ا َوَمنح أ

حَنَٰتح ُثمه إحنه َكثحي  ََجحيع   َي 
حٱبلح ْۚ َوَلَقدح َجآَءتحُهمح رُُسُلَنا ب ا ا

ح  حفُوَن م  ۡرضح لَُمِسح
َ حَك ِفح ٱۡلح َٰل َد َذ ْ  ٣٢نحُهم َبعح ُؤا  إحنهَما َجَزَٰٓ

ۡرضح 
َ َن ِفح ٱۡلح َعوح َ َورَُسوََلُۥ َويَسح حيَن ُُيَارحُبوَن ٱَّلله

ٱَّله
يهحمح  يحدح

َ
َع أ وح ُتَقطه

َ
ْ أ وح يَُصلهُبٓوا

َ
ْ أ ن ُيَقتهلُٓوا

َ
فََساًدا أ

وح يُنَفوح 
َ
َلٍَٰف أ حنح خح رحُجلُُهم م 

َ
حَك لَُهمح َوأ َٰل ِۚ َذ ۡرضح

َ ْ محَن ٱۡلح ا
ي   يٌم  خحزح َرةح َعَذاٌب َعظح ۖۡ َولَُهمح ِفح ٱٓأۡلخح َيا نح  ٣٣ِفح ٱلُّ

لَُمٓواْ  ۖۡ فَٱعح يحهحمح
ُرواْ َعلَ دح ن َتقح

َ
حيَن تَابُواْ محن َقبحلح أ

إحَله ٱَّله
َ َغُفور   نه ٱَّلله

َ
يم   أ ْ ٱتهُقو ٣٤رهحح حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ اْ َيَٰٓ

 ِفح َسبحيلحهۦح 
ْ يَلَة َوَجَٰهحُدوا وَسح

ح ْ إحََلحهح ٱل َتُغٓوا َ َوٱبح ٱَّلله
لحُحوَن  نه لَُهم  ٣٥لََعلهُكمح ُتفح

َ
ْ لَوح أ حيَن َكَفُروا إحنه ٱَّله

ۡرضح ََجحيع  
َ ا ِفح ٱۡلح حهۦح محنح مه  ب

ْ َتُدوا َفح ا َومحثحلَُهۥ َمَعُهۥ َلح
ح  قحَيََٰمةح َما ُتُقب 

م  َعَذابح يَوحمح ٱلح َلح
َ
ۖۡ َولَُهمح َعَذاٌب أ  َل محنحُهمح

٣٦  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

اسراييل مقرر داشتيم که هرکس بدين خاطر بر بني

انساني را به قتل برساند بدون اينکه کسي را کشته باشد 

و يا اينکه فسادي را در زمين برپا کرده باشد، چنان 

است که همة مردم را کشته باشد. و هرکس انساني را 

د و او را نکشد، مانند آن است که همة زنده بگذار

مردم را زنده نگه داشته باشد. و پيامبران ما با معجزات 

آشکار پيش آنها آمدند، سپس بسياري از آنها راه 

همانا سزاي  ﴾32﴿ اسراف را در زمين درپيش گرفتند.

جنگند، و در روي کساني که با خدا و پيامبرانش مي

ن است که کشته، يا به زنند، ايزمين دست به فساد مي

ها و پاهايشان در جهت دار آويخته شوند، يا دست

عکس يکديگر قطع گردد، و يا اينکه تبعيد شوند. اين 

ت رسوايي آنان در دنياست، و براي آنان در آخر

مگر کساني که قبل از  ﴾33﴿ عذابي بزرگ است.

دست يافتن شما بر آنان توبه کنند، پس بدانيد که 

که اي کساني ﴾34﴿ار و مهربان است. خداوند آمرزگ

ايد! از خدا بترسيد و براي تقرب به او ايمان آورده

وييد، و در راه خدا جهاد کنيد تا رستگار وسيله بج

اند، اگر که کفر ورزيدهگمان کسانيبي  ﴾35﴿ شويد.

همة آنچه در زمين است و همانند آن، مال آنها باشد 

وز قيامت بپردازند، از آن را براي نجات از عذاب ر )و(

شود، و براي آنان عذابي دردناک آنان پذيرفته نمي

  ﴾36﴿ است.
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نَي  حَخَٰرحجح  محَن ٱنلهارح َوَما ُهم ب
ْ ن ََيحرُُجوا

َ
يُرحيُدوَن أ

ۖۡ َولَُهمح َعَذاب   قحيم   محنحَها ارحقَُة  ٣٧مُّ ارحُق َوٱلسه َوٱلسه
 ْ َطُعٓوا حمَ فَٱقح ُۢ ب َيُهَما َجَزآَء يحدح
َ
ََٰل  أ حَن ٱا َكَسَبا نََك حُۗ  م  َّلله

ُ َعزحيٌز َحكحيم   دح ُظلحمحهۦح  ٣٨ َوٱَّلله َفَمن تَاَب محنُۢ َبعح
لََح َفإحنه ٱ صح

َ
َ َغُفور  َوأ َ َيُتوُب َعلَيحهحِۚ إحنه ٱَّلله يٌم  َّلله رهحح
نه ٱ ٣٩

َ
لَمح أ لَمح َتعح

َ
ۡرضح أ

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح َ ََلُۥ ُملحُك ٱلسه َّلله
ُب  ح ح ُيَعذ 

َٰ ُك  ُ لََعَ ُۗ َوٱَّلله حَمن يََشآُء فحُر ل َمن يََشآُء َوَيغح
ء   ح ير   َۡ َها  ٤٠قَدح يُّ

َ
أ حيَن ۞َيَٰٓ ٱلرهُسوُل ََل َُيحُزنَك ٱَّله

َٰهحهحمح  فحَو
َ
حأ حيَن قَالُٓواْ َءاَمنها ب

رح محَن ٱَّله ُكفح
يَُسَٰرحُعوَن ِفح ٱلح

حيَن َها َۛ َومحَن ٱَّله محن قُلُوُبُهمح َُٰعوَن َولَمح تُؤح َْۛ َسمه ُدوا
مٍ  َُٰعوَن لحَقوح َكذحبح َسمه

حلح حفُوَن  ل تُوَكۖۡ ُُيَر 
ح
َءاَخرحيَن لَمح يَأ

وتحيُتمح َهََٰذا 
ُ
عحهحۖۦۡ َيُقولُوَن إحنح أ دح َمَواضح ٱلحَُكحَم محنُۢ َبعح

ُ فحتحنََتُهۥ  ْۚ َوَمن يُرحدح ٱَّلله
ْ َذُروا ُه فَٱحح تَوح فَُخُذوهُ ِإَون لهمح تُؤح

لحَك  ح َشيح فَلَن َتمح حيَن لَمح يُرحدح ََلُۥ محَن ٱَّلله
ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله

ُ
ْۚ أ ا

 ۡۖ ي  َيا خحزح نح ْۚ لَُهمح ِفح ٱلُّ حَر قُلُوَبُهمح ن ُيَطه 
َ
ُ أ َولَُهمح ِفح  ٱَّلله

يم   َرةح َعَذاٌب َعظح   ٤١ٱٓأۡلخح
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آن توانند از خواهند از جهنم بيرون بروند ولي نميمي

 ﴾37﴿ ان عذابي هميشگي است.بيرون بروند، و براي آن

اند به و دست مردِ و زنِ را به کيفر عملي که انجام داده

عنوان مجازات الهي قطع کنيد. و خداوند عزيز و حکيم 

بنابراين هرکس پس از ستم کردنش توبه  ﴾38﴿است. 

کند، و به اصالح بپردازد، همانا خداوند توبة او را 

و مهربان است. گمان خداوند آمرزنده پذيرد. بيمي

داني که فرمانروايي آسمانها و زمين از آيا نمي ﴾39﴿

دهد و آن خداست؟ هرکس را که بخواهد عذاب مي

آمرزد، و خداوند بر هر هرکس را که بخواهد مي

ترا غمگين نسازند  اي پيامبر! آ ﴾41﴿چيزي تواناست. 

گيرند، آنهايي کساني که در کفر بر يکديگر پيشي مي

ولي در دل مؤمن  گويند: مؤمن هستيممي که به زبان

هاي که يهود هستند و همواره به گفتهنيستند، و کساني

دهند، و از گروه ديگري سخن دروغ گوش فرا مي

آيند. سخنان را از جايگاه پذيرند که پيش تو نميمي

گويند: اگر اين )حکم( کنند، )و( ميآن تحريف مي

اگر آن به شما داده به شما داده شد آن را بپذيرد، و 

نشد خود را برحذر داريد، و هرکس که خدا بخواهد او 

تواني برايش کاري بکني. را به فتنه مبتال کند، نمي

خواهد دلهايشان را اند که خداوند نميايشان کساني

پاک بگرداند، بهرة ايشان در دنيا، خواري و رسوايي 

 است، و براي آنان در آخرت عذابي بزرگ است.

﴿41﴾  
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ِۚ فَإحن َجآُءوَك  تح حح حلسُّ وَن ل
َٰلُ كه
َ
بح أ َكذح

حلح َُٰعوَن ل َسمه
رحضح َعنحُهمح  ۖۡ ِإَون ُتعح رحضح َعنحُهمح عح

َ
وح أ
َ
ُكم بَيحَنُهمح أ فَٱحح
وَك َشيح  ُكم بَيحَنُهم فَلَن يَُۡضُّ َت فَٱحح ۖۡ ِإَونح َحَكمح ا

 ِۚ طح حٱلحقحسح نَي ب طح سح حُمقح َ ُُيحبُّ ٱل يحَف َوكَ  ٤٢إحنه ٱَّلله
ح ُثمه  ُم ٱَّلله َُٰة فحيَها ُحكح َرى حُمونََك وَعحنَدُهُم ٱتلهوح ُُيَك 
محنحنَي  حُمؤح حٱل ْوَلَٰٓئحَك ب

ُ
ٓ أ حَكْۚ َوَما َٰل دح َذ َن محنُۢ َبعح  ٤٣َيَتَولهوح
ََٰة فحيَها ُهد   َرى َا ٱتلهوح نَزنلح

َ
ٓ أ ا حَها ى إحنه ْۚ َُيحُكُم ب َونُور 

 ْ لَُموا سح
َ
حيَن أ َٰنحيُّوَن ٱنلهبحيُّوَن ٱَّله به ْ َوٱلره حيَن َهاُدوا حَّله ل

ح َوََكنُواْ َعلَيحهح  فحُظواْ محن كحَتَٰبح ٱَّلله ُتحح حَما ٱسح َباُر ب حح
َ َوٱۡلح

 ْ ْۚ فَََل ََّتحَشُوا واْ  ُشَهَدآَء ََتُ نح َوََل تَشح َشوح ٱنلهاَس َوٱخح
ْۚ تََٰيَِٰتح َثَمن  أَِب ُ  َوَمن لهمح َُيحُكم ا قَلحيَل  نَزَل ٱَّلله

َ
ٓ أ حَما  ب

َٰفحُروَن  ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلحَك
ُ
نه  ٤٤فَأ

َ
ٓ أ يحهحمح فحيَها

َوَكَتبحَنا َعلَ
نفح 

َ حٱۡلح نَف ب
َ ح َوٱۡلح َعنيح

حٱلح َ ب َعنيح
سح َوٱلح حٱنلهفح َس ب ٱنلهفح

 ْۚ ُُروَح قحَصاص 
ح َوٱۡلح ن  ح حٱلس  نه ب ح ُذنح َوٱلس 

ُ حٱۡلح ُذَن ب
ُ  َوٱۡلح

 ُ اَرة  َله حهۦح َفُهَو َكفه َق ب حَمآ ۚۥْ َوَمن َفَمن تََصده مح َُيحُكم ب
له

َٰلحُموَن  ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلظه
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
  ٤٥أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دهند و بسيار مال حرام همواره به دروغ گوش فرا مي

خورند، اگر پيش تو آمدند پس ميان آنها داوري مي

کن يا از آنها روي بگردان، و اگر از آنان روي 

رسانند، و اگر داوري نميبگرداني به تو هيچ زياني 

ي پس ميان آنان به دادگري داوري کن. همانا کرد

و چگونه  ﴾42﴿ دارد.خداوند دادگران را دوست مي

د حال آنکه تورات نزد آنهاست دهنترا داور قرار مي

که در آن حکم خداست، سپس گروهي بعد از اين 

تابند، و )درخواستِ داوري و قضاوت( روي بر مي

همانا ما تورات را نازل  ﴾43﴿ نيستند. ايشان مؤمن

ايم که در آن هدايت و روشنايي است. پيامبراني کرده

که تسليم خدا بودند بر اساس آن براي يهوديان حکم 

کردند، و )نيز( خداپرستان و دانشمنداني بدان حکم مي

کردند به سبب اينکه خداوند آنان را به عنوان مي

ر داده بود و بر آن گواه انگهبان و امانتدار کتابش قر

بودند. پس، از مردم نترسيد و از من بترسيد، و آيات 

مرا به بهاي اندک مفروشيد و هرکس طبق آنچه خدا 

 ﴾44﴿ نازل کرده است حکم نکند پس ايشان کافرانند.

ن مقرّر داشتيم که انسان در برابر و در تورات بر آنا

ر بيني، و انسان، و چشم در برابر چشم، و بيني در براب

باشد، گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان مي

ها )نيز به همان صورت( قصاصي دارند. و و زخم

هرکس از آن )قصاص( گذشت کند، پس آن، گفارة 

)گناهانش( خواهد بود، و هرکس بر اساس آنچه خدا 

 نازل نموده است حکم نکند پس ايشان ستمکارانند.

﴿45﴾  
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يحَنا  ق  َوَقفه ح َيَم ُمَصد  حعحيََس ٱبحنح َمرح َٰٓ َءاَثَٰرحهحم ب
حَما لََعَ ا ل 
َ يََديحهح  َنحيَل فحيهح ُهد  َبنيح ح

َٰةحِۖ َوَءاَتيحَنَُٰه ٱۡلح َرى ى محَن ٱتلهوح
ق   ح َٰةح وَُهد  ا َونُور  َوُمَصد  َرى َ يََديحهح محَن ٱتلهوح حَما َبنيح ى ل 

حلحُمتهقحنَي  َوَموحعحَظة   هح  ٤٦ل 
َ
ُكمح أ َحح حَمآ َوَلح َنحيلح ب ح

ُل ٱۡلح
 ُ نَزَل ٱَّلله

َ
ٓ أ حَما مح َُيحُكم ب

ُ فحيهحِۚ َوَمن له نَزَل ٱَّلله
َ
أ

ُقوَن  ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلحَََٰٰسح
ُ
ٓ إحََلحَك ٱلحكحَتََٰب  ٤٧فَأ َا نَزنلح

َ
َوأ

ق   ح ح ُمَصد  َق 
حٱۡلح كحَتَٰبح ب

َ يََديحهح محَن ٱلح حَما َبنيح َوُمَهيحمحًنا ا ل 
ُكم بَ  ۖۡ َوََل تَتهبحعح َعلَيحهحِۖ فَٱحح ُ نَزَل ٱَّلله

َ
ٓ أ حَما يحَنُهم ب

  
ِۚ لحُك  ح َق 

ا َجآَءَك محَن ٱۡلح َوآَءُهمح َعمه هح
َ
َجَعلحَنا محنُكمح  أ

حَعة   ْۚ َومحنحَهاج   ۡشح ة  ا مه
ُ
ُ َۡلََعلَُكمح أ َدة   َولَوح َشآَء ٱَّلله  َوَٰحح

َبحلَُوُكمح  ح ن َل  ْ َوَلَٰكح تَبحُقوا ۖۡ فَٱسح َُٰكمح ٓ َءاتَى ِۚ  ِفح َما َيحَرَٰتح ٱۡلح
ُعُكمح ََجحيع   ح َمرحجح حَما ُكنُتمح فحيهح ا إحََل ٱَّلله حُئُكم ب َفُينَب 

ُ َوََل  ٤٨ََّتحَتلحُفوَن  نَزَل ٱَّلله
َ
ٓ أ حَما ُكم بَيحَنُهم ب نح ٱحح

َ
َوأ

تحُنوَك َعنُۢ َبعحضح َمآ  ن َيفح
َ
َذرحُهمح أ َوآَءُهمح َوٱحح هح

َ
تَتهبحعح أ

ُ إحََلحَكۖۡ فَ  نَزَل ٱَّلله
َ
ن أ

َ
ُ أ نهَما يُرحيُد ٱَّلله

َ
لَمح أ اْ فَٱعح إحن تََولهوح

ُۗ ِإَونه َكثحي   حهحمح حَبعحضح ُذنُوب يَبُهم ب حَن ٱنلهاسح يُصح ا م 
ُقوَن  َم  ٤٩لََََٰٰسح فَُحكح

َ
َجَٰهحلحيهةح َيبحُغوَنْۚ َوَمنح أ

ٱلح
م   ح ُحكح َسُن محَن ٱَّلله حح

َ
م  أ حَقوح  ٥٠يُوقحُنوَن  ا ل 
 
 
 
 
 
 
 

ان عيسي پسر مريم را فرستاديم که تصديق و به دنبال آن

کنندة توراتي بود که پيش از او فرستاده شده بود، و 

او داديم که در آن هدايت و روشنايي بود،  انجيل را به

و تصديق کنندة توراتي بود که پيش از آن نازل شده 

و  ﴾46﴿ بود، و هدايت و پندي براي پرهيزگاران بود.

آنچه خدا در آن نازل کرده اهل انجيل بايد بر اساس 

است حکم کنند، و هرکس به آنچه خدا نازل فرموده 

و ما اين کتاب )قرآن(  ﴾47﴿حکم نکند او فاسق است. 

را بر تو نازل کرديم که مالزم حق، و تصديق کنندة 

کتابهاي پيشين، و مشتمل بر چيزهايي است که کتابهاي 

زل کرده اند، پس برابر آنچه خدا ناداشته گذشته دربر

هايشان پيروي است ميان آنان داوري کن، و از خواست

مکن، و از حق و حقيقتي که براي تو آمده است روي 

اي قرار مگردان. براي هريک از شما شريعت و برنامه

خواست همة شما را يک ايم. و اگر خداوند ميداده

نمود ولي )خواست( تا شما را در آنچه به شما امت مي

ها بشتابيد. سوي نيکيازمايد. پس بهاست بيداده

سوي خداست و شما را در رابطه با بازگشت همة شما به

 سازد.ميورزيديد آگاه آنچه که در آن اختالف مي

سوي تو فرستاده و درميان آنان طبق آنچه خدا به ﴾48﴿

هايشان پيروي ها و آرزواست حکم کن، و از خواست

دا که تو را از برخي مکن، و از آنان برحذر باش، مبا

چيزهايي که خدا بر شما نازل کرده است منحرف و 

دور کنند، پس اگر روي گرداندند، بدان که خدا 

اي از گناهانشان دچار خواهد آنها را به سبب پارهمي

گمان بسياري از مردم عذاب و مصيبت نمايد، و بي

آيا حکم جاهليت را  ﴾49﴿ کنند.سرپيچي مي

ري چه کسي از )داوري( خدا بهتر جويند؟ و داومي

 ﴾51﴿است براي قومي که يقين دارند؟ 
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َُهوَد َوٱنلهَصََٰرىَٰٓ  ُذواْ ٱَلح حيَن َءاَمُنواْ ََل َتتهخح َها ٱَّله يُّ
َ
أ ۞َيَٰٓ

 ِۚ َآُء َبعحض  َلح وح
َ
ُضُهمح أ َآَءا َبعح َلح وح

َ
حنُكمح  أ هُهم م  َوَمن َيَتَول

ُۗ إحنه ٱ حنهُهۥ محنحُهمح َ ََل فَإ َٰلحمحنَي  َّلله دحي ٱلحَقوحَم ٱلظه  ٥١َيهح
َرض   حهحم مه وب

حيَن ِفح قُلُ فحيهحمح  يَُسَٰرحُعونَ  َفََتَى ٱَّله
حَرة ْۚ  يبََنا َدآئ ن تُصح

َ
َ َفَعََس ٱ َيُقولُوَن ََّنحََشَٰٓ أ ِتح

ح
ن يَأ
َ
ُ أ َّلله

ر   مح
َ
وح أ
َ
حٱلحَفتححح أ حنح عحن ب واْ م  ََسُّ

َ
ٓ أ َٰ َما ْ لََعَ بحُحوا ۦح َفُيصح ه دح

 ٓ محنَي ِفح هحمح َنَٰدح نُفسح
َ
ْ  ٥٢أ حيَن َءاَمُنٓوا ُؤََلٓءح  َوَيُقوُل ٱَّله َهَٰٓ

َ
أ

 ْۚ يحَمَٰنحهحمح إحنهُهمح لََمَعُكمح
َ
َد أ ح َجهح حٱَّلله  ب

ْ قحَسُموا
َ
حيَن أ ٱَّله

حيَن   َخَِٰسح
ْ َبُحوا صح

َ
َمَٰلُُهمح فَأ عح

َ
َها  ٥٣َحبحَطتح أ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

تَده محنُكمح عَ  ْ َمن يَرح حيَن َءاَمُنوا ن دحينحهۦح فََسوحَف ٱَّله
م   حَقوح ُ ب ِتح ٱَّلله

ح
ذحلهةٍ  يَأ

َ
ۥٓ أ بُّونَُه محنحنَي  ُُيحبُُّهمح َوُيحح حُمؤح لََعَ ٱل

ح َوََل  َٰفحرحيَن يَُجَٰهحُدوَن ِفح َسبحيلح ٱَّلله َك
ٍة لََعَ ٱلح عحزه

َ
أ

 ِۚ حم  ُل ٱ ََيَافُوَن لَوحَمَة ََلٓئ حَك َفضح َٰل ْۚ َذ تحيهح َمن يََشآُء ح يُؤح َّلله
 ُ ٌع َعلحيٌم َوٱَّلله ُ َورَُسوَُلُۥ  ٥٤ َوَٰسح ُُّكُم ٱَّلله إحنهَما َوَلح

تُوَن  َة َوُيؤح لَوَٰ حيَن يُقحيُموَن ٱلصه ْ ٱَّله حيَن َءاَمُنوا َوٱَّله
ةَ وَُهمح َرَٰكحُعوَن  َكوَٰ َ َورَُسوََلُۥ   ٥٥ٱلزه َوَمن َيَتَوله ٱَّلله

ح ُهمُ  زحَب ٱَّلله  َفإحنه حح
ْ حيَن َءاَمُنوا  ٥٦ٱلحَغَٰلحُبوَن  َوٱَّله

َُذواْ  حيَن ٱَّته ْ ٱَّله ُذوا ْ ََل َتتهخح حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ْ ا َولَعحب  دحيَنُكمح ُهُزو   وتُوا
ُ
حيَن أ حَن ٱَّله ٱلحكحَتََٰب محن ا م 

َ إحن ُكنُتم  ْ ٱَّلله ْۚ َوٱتهُقوا َآَء َلح وح
َ
اَر أ َقبحلحُكمح َوٱلحُكفه

محنحنَي  ؤح  ٥٧مُّ
 
 
 
 

ايد! يهوديان و نصارا را به که ايمان آوردهياي کسان

دوستي نگيريد، برخي از آنان دوستان برخي ديگرند، و 

هرکس آنان را به دوستي بگيرد همانا او از آنان است. 

کند. بدون شک خداوند قوم ستمکار را هدايت نمي

ان بيماري است، پس کساني را که در دلهايش ﴾51﴿

ان بر يکديگر سبقت بيني که در دوستي با آنمي

ترسيم که باليي به ما برسد گويند: ميگيرند، ميمي

نزديک است که خداوند فتح را بياورد يا از جانب خود 

کاري کند، آنگاه آنان بر آنچه در دلهايشان پنهان 

و مؤمنان  ﴾52﴿ شوند.کرده بودند پشيمان مي

گويند: آيا اينان بودند که مؤکّدانه به خدا سوگند مي

عمال و گفتند: قطعاً ما با شما هستيم؟ اخوردند و مييم

اي  ﴾53﴿ کردارشان تباه شد و از زيانکاران گرديدند.

! هرکس از شما از دينش ايدکه ايمان آوردهکساني

آورد که آنها برگردد و مرتد شود، خداوند قومي را مي

را دوست دارد و آنان )نيز( او را دوست دارند، و نسبت 

ن نرم و فروتن و نسبت به کافران سخت و به مؤمنا

کنند و از سرزنش هيچ نيرومندند. در راه خدا جهاد مي

ترسند. اين فضل و بخشش اي نميکنندهسرزنش

بخشد و خداست، به هرکس که بخواهد آن را مي

تنها خدا و پيامبر او،  ﴾54﴿ خداوند گشايشگر داناست.

ز را خاشعانه که نماو مؤمنان ياور شما هستند، کساني

و هرکس  ﴾55﴿ پردازند.دارند و زکات را ميبرپا مي

گمان گيرد، بيخدا و پيامبرش و مؤمنان را به دوستي ب

که اي کساني ﴾56﴿ حزب و گروه خدا پيروز است.

ن و اهل ايد! کساني! کساني را از کافراايمان آورده

کنند و به بازي کتاب که دين شما را مسخره مي

به دوستي نگيريد، و از خدا بترسيد اگر شما گيرند، مي

 ﴾57﴿ مؤمن هستيد.
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َُذوَها ُهُزو   ةح ٱَّته لَوَٰ ُتمح إحََل ٱلصه حَك ا َوَلعحب  ِإَوَذا نَاَديح َٰل ْۚ َذ ا
نههُ 
َ
حأ قحلُوَن  مح قَوحم  ب كحَتَٰبح َهلح  ٥٨َله َيعح

َل ٱلح هح
َ
أ قُلح َيَٰٓ
ح  حٱَّلله نح َءاَمنها ب

َ
ٓ أ ٓ إحَله نزحَل إحََلحَنا َوَمآ تَنقحُموَن محنها

ُ
ٓ أ  َوَما
ُقوَن  ُكمح َفَٰسح ََثَ كح

َ
نه أ
َ
نزحَل محن َقبحُل َوأ

ُ
قُلح َهلح  ٥٩أ

حَّش    حُئُكم ب نَب 
ُ
حَك َمُثوَبةً  أ َٰل حن َذ حْۚ َمن لهَعَنُه  م  عحنَد ٱَّلله

ََنازحيَر 
َب َعلَيحهح وََجَعَل محنحُهُم ٱلحقحَرَدةَ َوٱۡلح ُ وََغضح ٱَّلله

 َٰ ْوَلَٰٓئحَك َۡش   وََعَبَد ٱلطه
ُ
ََّكن   ُغوَتْۚ أ َضلُّ َعن َسوَ مه

َ
آءح ا َوأ

بحيلح  َخلُواْ  ٦٠ٱلسه ْ َءاَمنها َوقَد ده ِإَوَذا َجآُءوُكمح قَالُٓوا
حَما ََكنُواْ  لَُم ب عح

َ
ُ أ حهحۚۦْ َوٱَّلله  ب

ْ رح وَُهمح قَدح َخرَُجوا ُكفح
حٱلح ب

ُتُمونَ  حنحُهمح يَُسَٰ َوتََرىَٰ َكثحي   ٦١ يَكح ثحمح ا م  ح
رحُعوَن ِفح ٱۡلح

لحهحُم  كح
َ
َوَٰنح َوأ َتْۚ بَلحئحَس َما ََكنُواْ َوٱلحُعدح حح ٱلسُّ
َملُوَن  َباُر َعن  ٦٢َيعح حح

َ َٰنحيُّوَن َوٱۡلح به َُٰهُم ٱلره ََل َينحَهى لَوح
َتْۚ بَلحئحَس َما ََكنُواْ  حح لحهحُم ٱلسُّ كح

َ
ثحَم َوأ ح

حهحُم ٱۡلح ل قَوح
َنُعوَن  َُهو ٦٣يَصح ْۚ ُغلهتح َوَقالَتح ٱَلح لُولٌَة ح َمغح ُد يَُد ٱَّلله

ْا  حَما قَالُوا  ب
ْ يهحمح َوُلعحُنوا يحدح

َ
بَلح يََداهُ َمبحُسوَطَتانح يُنفحُق  أ

ََيحيَدنه َكثحي  
ْۚ َولَ نزحَل إحََلحَك ا َكيحَف يََشآُء

ُ
ٓ أ ا حنحُهم مه م 

َيَٰن   حَك ُطغح ب  ر  محن ره لحَقيحَنا بَيحَنُهُم ٱلحَعَدَٰوَ ا َوُكفح
َ
َة اْۚ َوأ

قَُدواْ نَار   وح
َ
َضآَء إحََلَٰ يَوحمح ٱلحقحَيََٰمةحِۚ ُُكهَمآ أ َغح َحرحبح َوٱبلح

حلح ا ل 
َها 
َ
َفأ طح
َ
ۡرضح فََساد  أ

َ َن ِفح ٱۡلح َعوح ْۚ َويَسح ُ ُ ََل اْۚ َوٱٱَّلله َّلله
يَن  دح سح حُمفح   ٦٤ُُيحبُّ ٱل

ندا دهيد آنان نماز را به مسخره  و هرگاه شما براي نماز

اين بدان سبب است که آنان قومي  گيرند،و بازي مي

بگو: اي اهل کتاب! آيا جز اين  ﴾58﴿ خرد هستند.بي

د که ما به خدا و به آنچه بر ما نازل گيرياز ما خرده مي

ايم و بدون شده، و به آنچه پيشتر نازل شده ايمان آورده

بگو: آيا شما را  ﴾59﴿ شک بيشتر شما فاسق هستيد؟.

ـ از نظر سزاي خداوند ـ خبر دهم که چه صفاتي از 

ايد؟ بدتر از آن چيزي است که ما را بدان متهم نموده

آن صفات، صفات کساني است که خداوند آنان را 

نفرين، و از رحمت خود دور نموده و بر آنان خشم 

ها و طاغوت ها و خوکگرفته است، و از آنان ميمون

پرستاني ساخته است، آنان جايگاه بدتري دارند و از 

و هرگاه پيش شما بيايند،  ﴾61﴿ ترند.اه راست گمراهر

ايم، حال آنکه با کفر وارد شده و گويند ايمان آورده

روند، و خدا به آنچه پنهان با همان کفر بيرون مي

و بسياري از آنان را  ﴾61﴿تر است. کنند آگاهمي

بيني که در گناهکاري و تجاوز و دشمنانگي و مي

جويند. واقعاً ديگر سبقت ميخوردن مال حرام بر يک

چرا رهبران و  ﴾62﴿دادند!. کار )بسيار( بدي انجام مي

علماي نصراني، آنان را از سخنان گناه )آلود( و 

دارند؟ راستي چه بد است خوردن مال حرام باز نمي

گويند: و يهوديان مي ﴾63﴿دادند. آنچه آنان انجام مي

ه باد! و هاي خودشان بستدست خدا بسته است. دست

نچه گفتند نفرينشان باد )و از رحمت خدا به سبب آ

دور شوند(! بلکه هردو دست خدا باز است و هرطور 

بخشد. و قطعاً آنچه از جانب که بخواهد مي

پروردگارت بر تو نازل شده است بر سرکشي و کفر 

افزايد. و درميان آنها تا روز قيامت بسياري از آنان مي

ايم. هرگاه آتشي براي فکندهدشمني و کينه توزي ا

جنگ افروختند خداوند آن را خاموش کرد. و در زمين 

کوشند. و خداوند فساد کنندگان و براي فساد مي

 ﴾64﴿ تبهکاران را دوست ندارد.
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نَا َعنحُهمح  رح ْ لََكفه ا َقوح ْ َوٱته كحَتَٰبح َءاَمُنوا
َل ٱلح هح

َ
نه أ
َ
َولَوح أ
ح  َخلحَنَٰ َسي  دح

َ
حهحمح َوَۡل َٰتح ٱنلهعحيمح ات نهُهمح  ٦٥ُهمح َجنه

َ
َولَوح أ

حهحمح  ب  حن ره نزحَل إحََلحهحم م 
ُ
ٓ أ َنحيَل َوَما ح

ََٰة َوٱۡلح َرى ْ ٱتلهوح قَاُموا
َ
أ

ة   مه
ُ
حنحُهمح أ رحُجلحهحمِۚ م 

َ
 محن فَوحقحهحمح َومحن َِتحتح أ

ْ َكلُوا
َ
 َۡل

َدة ۖۡ  َتصح قح حنحُهمح سَ  َوَكثحي  مُّ َملُوَن م  َها  ٦٦آَء َما َيعح يُّ
َ
أ ۞َيَٰٓ

َعلح  حَكۖۡ ِإَون لهمح َتفح ب  نزحَل إحََلحَك محن ره
ُ
ٓ أ حغح َما ٱلرهُسوُل بَل 

ُمَك محَن ٱنلهاسح  إحنه  ُ َيعحصح ۚۥْ َوٱَّلله َت رحَساتَلَُه غح
َفَما بَله

َٰفحرحيَن  َك
دحي ٱلحَقوحَم ٱلح َ ََل َيهح َل  ٦٧ٱَّلله هح

َ
أ قُلح َيَٰٓ

ح  َۡ  َٰ ُتمح لََعَ كحَتَٰبح لَسح
ََٰة ٱلح َرى ْ ٱتلهوح َٰ تُقحيُموا ٍء َحِته

ََيحيَدنه 
ُۗ َولَ حُكمح ب  حن ره نزحَل إحََلحُكم م 

ُ
ٓ أ َنحيَل َوَما ح

َوٱۡلح
َيَٰن  َكثحي   حَك ُطغح ب  نزحَل إحََلحَك محن ره

ُ
ٓ أ ا حنحُهم مه ر  ا م  اۖۡ ا َوُكفح

َٰفحرحيَن  َك
َس لََعَ ٱلحَقوحمح ٱلح

ح
حيَن َءاَمُنو ٦٨فَََل تَأ اْ إحنه ٱَّله

َٰبح  حيَن َهاُدواْ َوٱلصه
ح َوٱَّله حٱَّلله وَن َوٱنلهَصََٰرىَٰ َمنح َءاَمَن ب

رح وََعمحَل َصَٰلحح   َوحمح ٱٓأۡلخح
يحهحمح َوََل َوٱَلح

ا فَََل َخوحٌف َعلَ
نَا  ٦٩ُهمح َُيحَزنُوَن  َخذح

َ
َٰٓءحيَل لََقدح أ َر ٓ إحسح محيَثََٰق بَّنح
 ۡۖ ٓ إحََلحهحمح رُُسَل  َنا

رحَسلح
َ
حَما ََل َما َجآَءُهمح رَُسوُلُۢ  ُُكه َوأ ب

نُفُسُهمح َفرحيق  
َ
َوىَٰٓ أ بُواْ وَ َتهح ُتلُوَن َفرحيق  ا َكذه   ٧٠ا َيقح

 
 
 
 
 
 
 
 

کردند و اگر اهل کتاب ايمان آورده و پرهيزگاري مي

بخشيديم و آنان را به باغهاي بهشت گناهانشان را مي

 و اگر آنان به تورات و انجيل ﴾65﴿نموديم. داخل مي

و آنچه بر آنان از جانب پروردگارشان نازل شده است 

از زير پاهايشان روزي  عمل کنند، از باالي سرشان و

روند و بسياري خورند، گروهي از آنان عادل و ميانهمي

اي پيامبر! آنچه  ﴾66﴿ کنند.از آنها بدترين کار را مي

ارت بر تو نازل شده است ابالغ را از جانب پروردگ

اي، و خداوند چنين نکني پيام او را نرساندهکن، و اگر 

ترا از گزند مردم محافظت خواهد کرد، همانا خدا قوم 

بگو: اي اهل کتاب!  ﴾67﴿ کند.کافر را هدايت نمي

شما بر هيچ چيزي از امور ديني نيستيد، مگر اينکه 

دگارتان بر شما تورات و انجيل و آنچه از جانب پرور

يد، و قطعاً آنچه از جانب نازل شده است را برپا دار

پروردگارت بر تو نازل شده به سرکشي و کفر بسياري 

 افزايد، پس براي قوم کافر اندوهگين مباش.از آنها مي

اند )مسلمين(، گمان کساني که ايمان آوردهبي ﴾68﴿

اند گشتهو کساني که يهودي و صائبي و نصراني 

ورده و هرکس از آنها که به خدا و روز قيامت ايمان آ

است، نه ترسي بر آنها است و نه کار شايسته انجام داده

راستي که ما از به ﴾69﴿ گردند.آنان اندوهگين مي

سوي آنها پيمان گرفتيم، و پيامبراني را بهاسرائيل بني

فرستاديم، )اما( هرگاه پيامبري چيزي برخالف 

اي را تکذيب دلخواهشان براي آنان آورد، دسته

  ﴾71﴿ کشتند.اي را ميستهکردند و دمي
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َله تَُكوَن فحتحَنة  
َ
ْ أ ُبٓوا ْ ُثمه تَاَب  وََحسح وا ْ َوَصمُّ َفَعُموا

واْ َكثحي  ٱ يحهحمح ُثمه َعُمواْ َوَصمُّ
ُ َعلَ ْۚ َوٱ َّلله حنحُهمح ُۢ م  ُي ُ بَصح َّلله

َملُوَن  حَما َيعح َ ُهَو  ٧١ب ْ إحنه ٱَّلله حيَن َقالُٓوا لََقدح َكَفَر ٱَّله
َٰٓءحيَل ٱ َر ٓ إحسح يُح تََٰيََٰبّنح َمسح

ح َيَمۖۡ َوقَاَل ٱل يُح ٱبحُن َمرح حَمسح ل
ح َفَقدح  حٱَّلله حكح ب ۖۡ إحنهُهۥ َمن يُّشح ح َوَربهُكمح َ َرَب  ُبُدواْ ٱَّلله ٱعح
َٰلحمحنَي  حلظه ۖۡ َوَما ل َُٰه ٱنلهاُر َوى

ح
َنهَة َوَمأ ُ َعلَيحهح ٱۡلح َحرهَم ٱَّلله

نَصار  
َ
َ ثَالحُث فَ لهَقدح كَ  ٧٢ محنح أ حيَن قَالُٓواْ إحنه ٱَّلله َر ٱَّله
ََٰثة    ْ  ثََل ْۚ ِإَون لهمح يَنَتُهوا د  ٓ إحَلَٰه  َوَٰحح ا َوَما محنح إحَلٍَٰه إحَله َعمه

ٌم  َلح
َ
ْ محنحُهمح َعَذاٌب أ حيَن َكَفُروا نه ٱَّله َيُقولُوَن ََلََمسه

ۚۥْ  ٧٣ فحُرونَُه َتغح ح َويَسح فَََل َيُتوُبوَن إحََل ٱَّلله
َ
ُ َغُفور   أ  َوٱَّلله
يم   َيَم إحَله رَُسول   ٧٤رهحح يُح ٱبحُن َمرح حَمسح ا ٱل قَدح َخلَتح  مه

ُهۥ  مُّ
ُ
ۖۡ محن َقبحلحهح ٱلرُُّسُل َوأ يَقة  ح د  ُكََلنح  صح

ح
ََكنَا يَأ

ُ لَُهُم ٱٓأۡلتََٰيَٰتح  ح ُۗ ٱنُظرح َكيحَف نُبنَي  َعاَم َٰ ٱلطه ّنه
َ
ُثمه ٱنُظرح أ

فَُكوَن  َتعح   ٧٥يُؤح
َ
ح َما ََل قُلح أ ُبُدوَن محن ُدونح ٱَّلله
لحُك لَُكمح َۡض    ع  َيمح ْۚ َوٱا َوََل َنفح محيُع ا ُ ُهَو ٱلسه َّلله

  ٧٦ٱلحَعلحيُم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و گمان بردند که گناه و تکذيب آنها عذابي دربر 

ندارد، پس کور و کر شدند. سپس خداوند توبة آنها را 

، و پذيرفت. سپس بسياري از آنها کور و کر شدند

استي ربه ﴾71﴿دهند بيناست. خداوند به آنچه انجام مي

کساني که گفتند: خدا، مسيح پسر مريم است کفر 

اسرائيل! خدراکه ورزيدند، و مسيح گفت: اي بني

گمان پروردگار من و پروردگار شماست، بپرستيد، بي

هرکس براي خدا شريکي قرار دهد همانا خداوند 

و جايگاهش جهنم است، و  بهشت را بر او حرام نموده،

که راستي کسانيبه ﴾72﴿ ستمکاران ياوري ندارند.

نوم( است کفر گفتند: خدا سومين )شخص از( سه )اق

اند، و هيچ معبود به حقي جز خداي يگانه ورزيده

گويند باز وجود ندارد، و اگر آنان از آنچه که مي

 نيايند به کافرانشان عذابي دردناک خواهد رسيد.

گردند، و از او طلب سوي خدا باز نميآيا به ﴾73﴿

 کنند؟ و خداوند آمرزگار و مهربان است.آمرزش نمي

مسيح، پسر مريم جز پيغمبري نبود که پيش از  ﴾74﴿

او نيز پيامبراني آمده بودند، و مادرش نيز زني بسيار 

خوردند. بنگر که راستکار و راستگو بود. هردو غذا مي

کنيم، سپس بنگر نان روشن ميچگونه آيات را براي آ

 ؟!.شوندکه چگونه )از حقيقت و راستي( دور مي

پرستيد که ميبگو: آيا جز خدا چيزهايي را  ﴾75﴿

مالک هيچ زيان و سودي براي شما نيستند؟ و خداوند 

  ﴾76﴿ شنوا و آگاه است.
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َ ٱۡلحَ  لُواْ ِفح دحينحُكمح َغيح كحَتَٰبح ََل َتغح
َل ٱلح هح

َ
أ ح قُلح َيَٰٓ ق 

م   َوآَء قَوح هح
َ
ْ أ ْ محن َقبحُل  َوََل تَتهبحُعٓوا َضلُّواْ َقدح َضلُّوا

َ
َوأ

ْ َعن َسوَ َكثحي   بحيلح ا َوَضلُّوا حيَن  ٧٧آءح ٱلسه لُعحَن ٱَّله
حَسانح َداوُۥَد وَعحيََس  َٰ ل

َٰٓءحيَل لََعَ َر ٓ إحسح  محنُۢ بَّنح
ْ َكَفُروا

َكَ  حَما َعَصواْ وه حَك ب َٰل َيَمْۚ َذ َتُدوَن ٱبحنح َمرح ْ َيعح ََكنُواْ  ٧٨نُوا
نَكر   َن َعن مُّ ْۚ بَلحئحَس َما ََكنُواْ فَ  ََل يَتََناَهوح َعلُوهُ

َعلُوَن  حنحُهمح تََرىَٰ َكثحي   ٧٩َيفح حيَن ا م  َن ٱَّله َيَتَولهوح
َط  ن َسخح

َ
نُفُسُهمح أ

َ
َمتح لَُهمح أ ْۚ بَلحئحَس َما َقده

ْ َكَفُروا
يحهحمح َوِفح ٱلحَعذَ 

ُ َعلَ وَن ٱَّلله ُ َولَوح ََكنُواْ  ٨٠ابح ُهمح َخَِٰلح
َُذوُهمح  نزحَل إحََلحهح َما ٱَّته

ُ
ٓ أ ح َوٱنلهبح ح َوَما حٱَّلله محُنوَن ب يُؤح

نه َكثحي   َآَء َوَلَٰكح َلح وح
َ
ُقوَن أ حنحُهمح َفَٰسح َدنه  ٨١ا م  ۞تَلَجح

َشده ٱنلهاسح َعَدََٰوة  
َ
ح  أ َُهوَد َوٱَّله ْ ٱَلح حيَن َءاَمُنوا حَّله يَن ل 

ة   َوده قحَرَبُهم مه
َ
َدنه أ ْۖۡ َوتَلَجح ُكوا َ ۡشح

َ
ح  أ حيَن ل  ْ ٱَّله حيَن َءاَمُنوا َّله

َبان   نَي َورُهح يسح ح نه محنحُهمح قحس 
َ
حأ حَك ب َٰل ْۚ َذ  إحنها نََصََٰرىَٰ

ْ ا قَالُٓوا
نهُهمح 
َ
وَن َوأ ُ َبح َتكح   ٨٢ََل يَسح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نکنيد  رويبگو: اي اهل کتاب! در دينتان به ناحق زياده

اند و هاي قومي که پيش از اين گمراه شدهو از خواست

بسياري را )نيز( گمراه کرده و از راه مستقيم منحرف 

اسراييل که کساني از بني ﴾77﴿ نکنيد. اند پيرويشده

کفر ورزيدند، بر زبان داود و عيسي پسر مريم نفرين 

کردند بود که آنان سرکشي مي شدند، اين بدان خاطر

آنان يکديگر را از منکري  ﴾78﴿ گذشتند.حد ميو از 

داشتند، چه کار زشتي دادند باز نميکه انجام مي

بيني که بسياري از آنان را مي ﴾79﴿کردند!؟. مي

گيرند، چه چيز بدي براي خود کافران را به دوستي مي

خشم فرستند! در نتيجه خدا بر آنان پيشاپيش مي

و اگر  ﴾81﴿ مانند.يگرفت، و براي هميشه در عذاب م

آنان که به خدا و يپامبر و آنچه بر او نازل شده ايمان 

گرفتند، اما ردند، کافران را به دوستي نميآومي

بدون شک خواهي  ﴾81﴿ اند.بسياري از ايشان فاسق

ترين مردم براي مؤمنان يهوديان و ديد که دشمن

مشرکان هستند، و خواهي ديد که مهربانترين مردم 

نامند، اند که خود را نصراني ميمؤمنان کساني براي

اين بدان خاطر است که درميان نصارا، کشيشان و 

 ﴾82﴿ورزند. راهباني هستند که تکبر نمي

 

 

 

 

 

 

 

 



 وره  مائدةس                          122                                                      قرآن كريم ترمجه معانى     
 

 

ُيَنُهمح  عح
َ
نزحَل إحََل ٱلرهُسولح تََرىَٰٓ أ

ُ
ٓ أ ْ َما ِإَوَذا َسمحُعوا

حِۖ  َق 
ا َعَرُفواْ محَن ٱۡلح عح محمه مح َيُقولُوَن َربهَنآ  تَفحيُض محَن ٱله
يَن  َٰهحدح ُتبحَنا َمَع ٱلشه محُن  ٨٣َءاَمنها فَٱكح َوَما نَلَا ََل نُؤح

لََنا َربَُّنا  خح ن يُدح
َ
َمُع أ ح َوَنطح َق 

ح َوَما َجآَءنَا محَن ٱۡلح حٱَّلله ب
نَي  َٰلححح حَما َقالُواْ  ٨٤َمَع ٱلحَقوحمح ٱلصه ُ ب َثََٰبُهُم ٱَّلله

َ
فَأ

َٰت   حَك ََتحرحي  َجنه َٰل ْۚ َوَذ حيَن فحيَها نحَهَُٰر َخَِٰلح
َ محن َِتحتحَها ٱۡلح

نحنَي  سح حُمحح بُواْ أَِب ٨٥َجَزآُء ٱل حيَن َكَفُرواْ َوَكذه تََٰيَٰتحَنآ َوٱَّله
يمح  َحح َحَُٰب ٱۡلح صح

َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
حيَن َءاَمُنواْ  ٨٦أ َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ
ُ لَ  َحله ٱَّلله

َ
ٓ أ حَبَٰتح َما  َطي 

ْ حُموا َتُدوٓ ََل ُِتَر  ْْۚ ُكمح َوََل َتعح ا
يَن  َتدح حُمعح َ ََل ُُيحبُّ ٱل ا َرزَقَُكُم  ٨٧إحنه ٱَّلله ْ محمه َوُُكُوا

ُ َحَلََٰل   حب  ٱَّلله ْۚ  َطي  محُنوَن ا حهۦح ُمؤح نُتم ب
َ
حٓي أ َ ٱَّله َوٱتهُقواْ ٱَّلله

ن  ٨٨ يحَمَٰنحُكمح َوَلَٰكح
َ
ٓ أ وح ِفح غح

حٱلله ُ ب ُذُكُم ٱَّلله ََل يَُؤاخح
ذُ  َعاُم يَُؤاخح ۥٓ إحطح ََٰرتُُه يحَمََٰنۖۡ فََكَٰه

َ دتُُّم ٱۡلح حَما َعقه ُكم ب
وح 
َ
لحيُكمح أ هح

َ
عحُموَن أ وحَسطح َما ُتطح

َ
ةح َمَسَٰكحنَي محنح أ َعَّشَ

وح َِتحرحيُر َرَقَبة ِۖ 
َ
َوُتُهمح أ َياُم  كحسح مح ََيحدح فَصح

ََٰثةح َفَمن له ثََل
 ِۚ يهام 
َ
َٰ  أ حَك َكَٰه َٰل يحَمَٰنحُكمح إحَذا َذ

َ
َفُظٓواْ َرةُ أ ْۚ َوٱحح ُتمح َحلَفح

ُ لَُكمح َءاتََٰيَٰتحهۦح لََعلهُكمح  ُ ٱَّلله ح حَك يُبنَي  ْۚ َكَذَٰل يحَمََٰنُكمح
َ
أ

ُكُروَن     ٨٩تَشح
 

 

 

 

 

 

 

 

شود، بشنوند، و هرگاه چيزي را که بر پيامبر نازل مي 

بيني که بر اثر شناخت حق پر از ا ميچشمهايشان ر

! ما ايمان گويند: پروردگاراشود )و( مياشک مي

و  ﴾83﴿ ايم، پس ما را از زمرة گواهان بشمار.آورده

چرا نبايد به خدا و آنچه از حق پيش ما آمده است 

ايمان نياوريم؟! حال آنکه اميدواريم پروردگارمان ما را 

 همراه با قوم صالح و شايسته )به بهشت( درآورد.

پس به پاداش آنچه گفتند، خدا باغهايي به آنان  ﴾84﴿

که از زير )درختان( آن نهرها جاري است. در آن  داد

 ﴾85﴿مانند، و اين پاداش نيکوکاران است. جاودانه مي

و آنان که کافر شدند و آيات ما را تکذيب نمودند، 

که اي کساني ﴾86﴿باشند. پس آنها ياران آتش مي

اي را که خدا برايتان ايد! چيزهاي پاکيزهايمان آورده

ام ننماييد، و تجاوز نکنيد همانا حالل نموده است حر

و از  ﴾87﴿ خداوند تجاوزکنندگان را دوست ندارد.

 هاي حالل و پاکي که خداوند به شما روزينعمت

است، بخوريد، و از خداوندي بترسيد که شما به او داده

خداوند شما را به خاطر سوگندهاي  ﴾88﴿ ايمان داريد.

آيد يرون مياي که بدون اراده از زبانتان ببيهوده

کند، ولي شما را در برابر سوگندهايي که مؤاخذه نمي

کنيد مؤاخذه و اراده بر زبان جاري مياز روي قصد 

نمايد، کفارة اينگونه سوگندها غذا دادن به ده مي

مستمند است از خوراکهاي معمولي و متوسطي که به 

دهيد، و يا پوشانيدن آنان، و يا آزاد خانوادة خودتان مي

اي، و کسي که )چيزي از اينها را( نيافت دن بندهکر

پس سه روز، روزه بگيرد. اين کفارة سوگندهاي 

شماست هرگاه سوگند خوريد و سوگندهايتان را پاس 

بداريد. اين چنين خداوند آيات خود را براي شما بيان 

 ﴾89﴿ کند، باشد که سپاسگزار باشيد.مي
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حيَن َءاَمُنٓواْ إح  َها ٱَّله يُّ
َ
أ نَصاُب َيَٰٓ

َ ُ َوٱۡلح حَميحِسح ُر َوٱل َمح نهَما ٱۡلح
س   َلَُٰم رحجح زح

َ حنح َعمَ  َوٱۡلح حُبوُه م  َتن يحَطَٰنح فَٱجح
لح ٱلشه

لحُحوَن  ن يُوقحَع  ٩٠لََعلهُكمح ُتفح
َ
يحَطَُٰن أ إحنهَما يُرحيُد ٱلشه

ح  َميحِسح
ح رح َوٱل َمح

َضآَء ِفح ٱۡلح َغح بَيحَنُكُم ٱلحَعَدََٰوةَ َوٱبلح
كُ  نُتم َوَيُصده

َ
ةحِۖ َفَهلح أ لَوَٰ ح وََعنح ٱلصه رح ٱَّلله

مح َعن ذحكح
نَتُهوَن  ْْۚ  ٩١مُّ َذُروا ْ ٱلرهُسوَل َوٱحح يُعوا طح

َ
َ َوأ ْ ٱَّلله يُعوا طح

َ
َوأ

ُمبحنُي 
ح َُٰغ ٱل ََل َا ٱبلح َٰ رَُسونلح نهَما لََعَ

َ
ْ أ لَُمٓوا حُتمح فَٱعح فَإحن تََوَله

ْ وََعمح  ٩٢ حيَن َءاَمُنوا َٰلحَحَٰتح لَيحَس لََعَ ٱَّله ْ ٱلصه لُوا
ْ وه  ُجَناح   ْ إحَذا َما ٱتهَقوا ْ وََعمحلُواْ فحيَما َطعحُمٓوا َءاَمُنوا

 ْْۚ َسُنوا حح
َ
أ ْ وه َقوا ْ ُثمه ٱته ْ وهَءاَمُنوا َٰلحَحَٰتح ُثمه ٱتهَقوا ٱلصه

نحنَي  سح حُمحح ُ ُُيحبُّ ٱل حيَن َءاَمُنواْ  ٩٣َوٱَّلله َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ء   ََلَبحلَُونهُكمُ  حََشح ُ ب يُكمح  ٱَّلله يحدح
َ
ۥٓ أ يحدح َتَناَُلُ حَن ٱلصه م 

ِۚ َفَمنح  َغيحبح
حٱلح ُ َمن ََيَافُُهۥ ب لََم ٱَّلله َعح َورحَماُحُكمح َلح
م   َلح
َ
حَك فَلَُهۥ َعَذاٌب أ َٰل َد َذ َتَدىَٰ َبعح َها  ٩٤ ٱعح يُّ

َ
أ َيَٰٓ
 ْۚ نُتمح ُحُرم 

َ
يحَد َوأ ْ ٱلصه ُتلُوا ْ ََل َتقح حيَن َءاَمُنوا َوَمن  ٱَّله

حد  َقَتلَُهۥ  َتَعم  حثحُل َما َقَتَل محَن  آء  ا َفَجزَ محنُكم مُّ م 
ل   حهۦح َذَوا َعدح ُۢا َبَٰلحَغ  ٱنلهَعمح َُيحُكُم ب يَ حنُكمح َهدح م 

ََٰرة  َطَعاُم َمَسَٰكحنَي  وح َكَٰه
َ
َبةح أ حَك ٱلحَكعح َٰل ُل َذ وح َعدح

َ
أ

َيام   حۗۦُ َعَفا ٱصح رحه مح
َ
َُذوَق َوَباَل أ ح ُ ا َل  َفْۚ َّلله

ا َسلَ َعمه
ُ َعزحيز   ُ محنحُهْۚ َوٱَّلله   ٩٥ُذو ٱنتحَقاٍم  َوَمنح ََعَد َفَينَتقحُم ٱَّلله

 
 
 
 
 

ايد! همانا شراب و قمار و که ايمان آوردهاي کساني

بتها و تيرهاي فالگيري پليدند، و از کار شيطان 

 ﴾91﴿ ر شويد.باشند، پس، از آن بپرهيزيد تا رستگامي

خواهد از طريق شراب و قمار يمان شما همانا شيطان مي

توزي بياندازد، و شما را از ياد خدا و از شمني و کينهد

و از  ﴾91﴿ کشيد؟!.نماز باز بدارد، پس آيا دست مي

طاعت پيامبر را به عمل آوريد و خدا اطاعت کنيد و ا

از نافرماي( بپرهيزيد، و اگر روي برتافتيد، بدانيد که )

بر  ﴾92﴿ آشکار بر پيامبر ما است. تنها رساندنِ )پيام(

اند که ايمان آورده، و کارهاي شايسته انجام دادهکساني

اند، اگر پرهيز کرده ه سبب آنچه نوشيدهگناهي نيست ب

و ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام داده، سپس 

پرهيز کرده و ايمان داشته، سپس پرهيز کرده و 

اوند نيکوکاران را اند، و خدکارهاي نيک انجام داده

ايد! که ايمان آوردهاي کساني ﴾93﴿ دوست دارد.

هايتان خداوند شما را به چيزي از شکار که دست و نيزه

ن شود چه رسد آزمايش خواهد کرد، تا روشبدان مي

ترسد، و هرکس پس از آن کسي در نهان از خدا مي

ي ا ﴾94﴿ تجاوز کند براي او عذابي دردناک است.

ايد! شکار را نکشيد درحاليکه ايمان آوردهکه کساني

شما در احرام هستيد، و هرکس از شما آن را قصداً و از 

اي برابر آن از چهارپايان روي عمد بکشد بايد کفاره

اي که دو نفر عادل از ميان شما به برابر بدهد، کفاره

بودن آن قضاوت کنند، چنين حيواني بايد به کعبه 

بح شود( يا به کفارة آن به فقرا برسد، )يعني در حرم ذ

خوراک دهد، و يا برابر آن روزه بگيرد، تا کيفر کارش 

است را بچشد، خداوند از آنچه در گذشته رخ داده

گذرد، و هرکس دوباره برگردد خداوند از او درمي

گيرد، همانا خداوند توانا و انتقام گيرنده انتقام مي

 ﴾95﴿ است.
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 َ ححله لَُكمح َصيحُد ٱبلح
ُ
رح َوَطَعاُمُهۥ َمَتَٰع  أ ا لهُكمح حح

يهاَرةحِۖ  حلسه ُتمح ُحُرم  َول ح َما ُدمح ََب 
حَم َعلَيحُكمح َصيحُد ٱلح ُۗ وَُحر  ا

ْ ٱ وَن َوٱتهُقوا حٓي إحََلحهح ُِتحَّشُ َ ٱَّله ُ  ٩٦َّلله ۞َجَعَل ٱَّلله
ََراَم قحَيَٰم   َيحَت ٱۡلح َبَة ٱبلح َرَ ٱلحَكعح َر ٱۡلح هح حلنهاسح َوٱلشه اَم ا ل 

 ْ لَُمٓوا َعح حَك تلح َٰل حَدْۚ َذ َقَلَٰٓئ
َي َوٱلح حَهدح لَُم َما ِفح َوٱل َ َيعح نه ٱَّلله

َ
أ

ٍء  ح َۡ ح 
حُكل  َ ب نه ٱَّلله

َ
ۡرضح َوأ

َ َمََٰوَٰتح َوَما ِفح ٱۡلح ٱلسه
َ  ٩٧َعلحيٌم  نه ٱَّلله

َ
عحَقابح َوأ

يُد ٱلح َ َشدح نه ٱَّلله
َ
ْ أ لَُمٓوا  ٱعح

يم   َغُفور   ا لََعَ  ٩٨رهحح َُٰغُۗ َوٱمه ََل ُ ٱلرهُسولح إحَله ٱبلح َّلله
ُتُموَن  لَُم َما ُتبحُدوَن َوَما تَكح َتوحي  ٩٩َيعح  يَسح

قُل َله
ِۚ فَٱتهُقواْ  َبحيثح

َةُ ٱۡلح َجَبَك َكَثح عح
َ
حُب َولَوح أ ي  َبحيُث َوٱلطه

ٱۡلح
لحُحوَن  َبَٰبح َلَعلهُكمح ُتفح

لح
َ ْولح ٱۡلح

ُ
أ َ َيَٰٓ َها  ١٠٠ٱَّلله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ح  ْ ََل تَسح ٱَّله َيآَء إحن ُتبحَد لَُكمح يَن َءاَمُنوا شح
َ
ْ َعنح أ لُوا

ُل ٱلحُقرحَءاُن ُتبحَد تَُسؤحُكمح ِإَون تَسح  نَي ُيََنه لُواْ َعنحَها حح
ُ َغُفوٌر َحلحيم   ُۗ َوٱَّلله ُ َعنحَها قَدح  ١٠١ لَُكمح َعَفا ٱَّلله

لََها قَوحم  
َ
ْ  َسأ َبُحوا صح

َ
حن َقبحلحُكمح ُثمه أ حَها َكَٰفحرحيَن  م  ب

ُ محنُۢ َِبحَية  َما َجَعَل  ١٠٢ حَبة   ٱَّلله يَلة   َوََل َسآئ  َوََل َوصح
حيَن  َوََل َحام   نه ٱَّله ح َوَلَٰكح وَن لََعَ ٱَّلله ََتُ ْ َيفح َكَفُروا

قحلُوَن  ََثُُهمح ََل َيعح كح
َ
َبۖۡ َوأ   ١٠٣ٱلحَكذح

 
 
 
 
 
 
 

ا و شکار دريا و خوراک آن برايتان حالل است تا شم

مند شويد، و براي شما شکار مسافران از آن بهره

خشکي تا وقتي که در احرام هستيد حرام است، و 

 شويد.سوي او محشور ميبترسيد از خداوندي که به

ـ و ماه حرام و  خداوند کعبه ـ بيت الحرام ﴾96﴿

دار را ماية به نشان و قربانيهاي نشانقربانيهاي بي

است، اين بدان مردم قرار داده پاداشتن )منافع و مصالح(

خاطر است تا بدانيد خداوند آنچه را که در آسمانها و 

داند، و بدانيد که خداوند به هر چيزي زمين است مي

بدانيد که خداوند داراي کيفر  ﴾97﴿ آگاه است.

سخت است و در عين حال آمرزنده و مهربان است. 

و بر پيامبر چيزي جز ابالغ )رسالت( نيست  ﴾98﴿

کنيد و آنچه را که پنهان خداوند آنچه را که آشکار مي

بگو: ناپاک و پاک برابر  ﴾99﴿ داند.داريد، ميمي

چه زياديِ ناپاک ترا به شگفتي بياندازد، پس نيستند گر

اي خردمندان! از خدا بترسيد از خدا بترسيد باشد که 

ايد! که ايمان آوردهاي کساني ﴾111﴿ رستگار شويد.

يي سؤال نکنيد که اگر برايتان آشکار شود از چيزها

کند، و اگر هنگامي که شما را ناراحت و بد حال مي

قرآن نازل مي شود در رابطه با آنها سؤال کنيد برايتان 

و  شود، خداوند از اين )چيزها( گذشته است،روشن مي

درستي که به ﴾111﴿ خداوند آمرزگار و بردبار است.

ع( پرسشها را پرسيدند، سپس قومي پيش از شما اين )نو

خدا )چيزهايي ممنوعي از  ﴾112﴿به آن کافر گشتند. 

رار قبيل:( بحيره و سائبه و وصيله و حام را )جايز( ق

نداده است، ولي کساني که کفر ورزيدند، بر خدا 

  ﴾113﴿ کنند.بندند و بيشترشان تعقل نميدروغ مي
 
 



 وره  مائدةس                          125                                                      قرآن كريم ترمجه معانى     
 

 

ْ إحََلَٰ  ا ُ ِإَوََل ٱلرهُسولح ِإَوَذا قحيَل لَُهمح َتَعالَوح نَزَل ٱَّلله
َ
ٓ أ َما

 ْۚٓ نَا َعلَيحهح َءابَآَءنَا بَُنا َما وََجدح ْ َحسح َولَوح ََكَن  قَالُوا
َ
أ

لَُموَن َشيح  َتُدوَن َءابَآؤُُهمح ََل َيعح َها  ١٠٤ا َوََل َيهح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

حينَ  ن  ٱَّله ۖۡ ََل يَُۡضُُّكم مه نُفَسُكمح
َ
ْ َعلَيحُكمح أ َءاَمُنوا

ُعُكمح ََجحيع   َضله  ح َمرحجح ْۚ إحََل ٱَّلله ُتمح َتَديح ا إحَذا ٱهح
َملُوَن  حَما ُكنُتمح َتعح حُئُكم ب حيَن  ١٠٥َفُينَب  َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

حَموحُت  َحَدُكُم ٱل
َ
ْ َشَهََٰدةُ بَيحنحُكمح إحَذا َحَۡضَ أ َءاَمُنوا
ل   يهةح ٱثحَنانح َذَوا َعدح وَصح

ح نَي ٱل وح َءاَخَرانح  حح
َ
حنُكمح أ  م 
ۡرضح 

َ بحتُمح ِفح ٱۡلح نُتمح َۡضَ
َ
حُكمح إحنح أ َصََٰبتحُكم محنح َغيح

َ
فَأ

ةح  لَوَٰ دح ٱلصه ِۚ َِتحبحُسوَنُهَما محنُۢ َبعح َموحتح
ح يَبُة ٱل صح مُّ

حهۦح َثَمن   ََتحي ب تَبحُتمح ََل نَشح ح إحنح ٱرح حٱَّلله َمانح ب سح ا َولَوح َفُيقح
ح ََكَن َذا  ُتُم َشَهََٰدةَ ٱَّلله ََبَٰ َوََل نَكح ٓ إحذ  قُرح ا همحَن  إحنه ا ل
نهُهَما  ١٠٦ٱٓأۡلثحمحنَي 

َ
َٰٓ أ َ لََعَ ٓ سح ٱفَإحنح ُعَثح ا ا م  إحثح  َتَحقه

حينَ ٱاَخَرانح َيُقوَمانح َمَقاَمُهَما محَن َف  يحهحُم َّله
َتَحقه َعلَ ٱسح

َحقُّ محن 
َ
ٓ أ ح لََشَهََٰدُتَنا حٱَّلله َمانح ب سح َيَٰنح َفُيقح

لَ وح
َ ٱۡلح

حهحَما وَ  ٓ إحذ  َشَهََٰدت ا ٓ إحنه َنا َتَديح َٰلحمحنَي َما ٱعح همحَن ٱلظه  ١٠٧ا ل
َّنَٰٓ  دح
َ
حَك أ َٰل وح ََيَافُٓواْ َذ

َ
ٓ أ هحَها َٰ وَجح

َهََٰدةح لََعَ حٱلشه  ب
ْ تُوا
ح
ن يَأ

َ
أ

 ُ ُْۗ َوٱَّلله َمُعوا َ َوٱسح ُۗ َوٱتهُقواْ ٱَّلله يحَمَٰنحهحمح
َ
َد أ يحَمَُٰنُۢ َبعح

َ
ن تَُرده أ

َ
أ

دحي ٱلحَقوحَم ٱلحَََٰٰ  قحنَي ََل َيهح   ١٠٨سح
سوي آنچه که خدا اه به آنان گفته شود: بياييد بهو هرگ

گويند: سوي پيامبر، مينازل کرده است، و بياييد به

ايم ما چيزي که ما پدران و نياکان خويش را بر آن يافته

را بس است، آيا هر چند پدرانشان چيزي از عقل 

 است(؟. نداشته و راه نيافته باشند )باز هم آنان را بس

ايد! مراقب خودتان که ايمان آوردهاي کساني ﴾114﴿

باشيد، هنگامي که هدايت يافتيد کسي که گمراه شده 

اني نخواهد رساند، بازگشت همة است به شما زي

ايد آگاه سوي خداست، و شما را از آنچه که کردهبه

ايد! که ايمان آوردهاي کساني ﴾115﴿ سازد.مي

از شما فرا رسيد بايد هنگام هنگامي که مرگِ يکي 

وصيت، دو نفرِ دادگر از ميان خودتان را به شهادت فرا 

ر سفر بوديد و مصيبتِ مرگ شما را خوانيد، يا اگر د

درگرفت، از ميان غير )همکيشان( خود دو تن را به 

گواهي بگيريد. و اگر )در صداقت آنان( شک کرديد 

بايد سوگند  بعد از نماز آن دو را نگاه داريد، و آنها

فروشيم، هرچند )پاي( بخورند که ما سوگندمان را نمي

خويشاوندانمان )درميان( باشد، و گواهي الهي را پنهان 

کنيم، اگر چنين کنيم ما از زمرة گناهکاران نمي

اگر اولياي مرده اطالع يافتيد که  ﴾116﴿ خواهيم بود.

اين دو گواه دروغ گفته و گناهکار شده و در شهادت 

اند، دو نفر ديگر از کساني که بر آنها ستم انت کردهخي

جاي آن دو  رفته است و هردو )به ميت( نزديکترند، به

خورند که گواهيِ ما از قيام کنند، پس به خدا قسم مي

تر است، و ما در اين گواهي گواهي اين دو نفر درست

ايم، چرا که )اگر چنين کنيم( از از حق تجاوز نکرده

اين )روش( براي  ﴾117﴿ واهيم بود.ستمکاران خ

اينکه گواهي را به صورت درست ادا کند، يا بترسند 

که پس از سوگند خوردنشان، سوگندهايي )به وارثان 

ه شود، )به صواب( نزديکتر است. و از ميت( برگرداند

خدا بترسيد، و )اين اندرزها را( بشنويد، و خداوند 

 ﴾118﴿ کند.گروه فاسقان را هدايت نمي

 

 

 

 



 وره  مائدةس                          126                                                      قرآن كريم ترمجه معانى     
 

 

ْ ََل  ۖۡ قَالُوا بحُتمح جح
ُ
ٓ أ ُ ٱلرُُّسَل َفَيُقوُل َماَذا ۞يَوحَم ََيحَمُع ٱَّلله

 ۡۖٓ ُغُيوبح  عحلحَم نَلَا
َُٰم ٱلح نَت َعله

َ
ُ  ١٠٩إحنهَك أ إحذح قَاَل ٱَّلله

تحَك  َ َٰ َوَٰلح َمِتح َعلَيحَك َولََعَ ُكرح نحعح
َيَم ٱذح تََٰيَٰعحيََس ٱبحَن َمرح
حُروحح ٱلح  يهدتَُّك ب

َ
دح إحذح أ حَمهح حُم ٱنلهاَس ِفح ٱل ُقُدسح تَُكل 
 ۡۖ َل  ُتَك َوَكهح ََٰة  ِإَوذح َعلهمح َرى َمَة َوٱتلهوح حكح َتََٰب َوٱۡلح ٱلحكح

حنيح َكَهيح  ۖۡ ِإَوذح ََّتحلُُق محَن ٱلط  َنحيَل ح
ح بحإحذحّنح َوٱۡلح يح ةح ٱلطه

َمهَ  كح
َ حُئ ٱۡلح ِۖ َوُتَبح ّنح

ُۢا بحإحذح َ  َفَتنُفُخ فحيَها َفَتُكوُن َطيح
ُت  ِۖ ِإَوذح َكَففح ََتَٰ بحإحذحّنح َموح

ح  َُّتحرحُج ٱل
ِۖ ِإَوذح بحَرَص بحإحذحّنح

َ َوٱۡلح
حيَن  حَنَٰتح َفَقاَل ٱَّله َي 

حٱبلح ئحَتُهم ب َٰٓءحيَل َعنَك إحذح جح َر ٓ إحسح بَّنح
ر   حح ٓ إحَله سح ْ محنحُهمح إحنح َهََٰذا بحني   َكَفُروا ِإَوذح  ١١٠مُّ

ح  ََوارحي 
وحَحيحُت إحََل ٱۡلح

َ
ْ  نَ أ حرَُسولح َقالُٓوا  َبح َوب

ْ نح َءامحُنوا
َ
 أ

لحُموَن  َنا ُمسح نه
َ
حأ َهدح ب َوارحيُّوَن  ١١١َءاَمنها َوٱشح َ

إحذح قَاَل ٱۡلح
حَل  ن ُيََن 

َ
يُع َربَُّك أ َتطح َيَم َهلح يَسح تََٰيَٰعحيََس ٱبحَن َمرح

حَدة   يحَنا َمآئ
مَ  َعلَ حَن ٱلسه َ إحن ُكنم  ْ ٱَّلله ُقوا ُتم آءحِۖ قَاَل ٱته

محنحنَي  ؤح َمئحنه  ١١٢مُّ ُكَل محنحَها َوَتطح
ح
ن نهأ

َ
 نُرحيُد أ

ْ َقالُوا
َتَنا َونَُكوَن َعلَيحَها محَن  ن قَدح َصَدقح

َ
لََم أ قُلُوُبَنا َوَنعح
يَن  َٰهحدح   ١١٣ٱلشه

 
 
 
 
 
 
 
 

آورد )ياد کن( روزي را که خداوند پيامبران را گرد مي

گويند: ما ؟ ميفرمايد: به شما چه پاسخي داده شدو مي

ا هيچ آگاهي و دانشي نيست، همانا تو به تمام امور ر

آنگاه که خداوند به عيسي  ﴾119﴿ پنهان آگاه هستي.

پسر مريم فرمود: اي عيسي! به يادآور نعمت مرا که بر 

که تو را توسط تو و مادرت ارزاني داشتم، و آنگاه 

م جبرئيل نيرو بخشيدم و ياري کردم، در گهواره با مرد

گفتي، و در ميانسالي، و آنگاه که به تو کتاب سخن مي

و حکمت و تورات و انجيل آموختم. و به يادآور آنگاه 

ساختي که به دستور من از گل چيزي به شکل پرنده مي

شد و دميدي، پس به فرمان خدا پرنده ميو در آن مي

کور مادر زاد و فرد مبتال به بيماري پيسي را به اذن من 

دادي، و آنگاه که مردگان را به فرمان زنده از شفا مي

آوردي، و آنگاه که نگذاشتم دست قبر من بيرون مي

اسرائيل به تو برسد، آنگاه که با معجزات روشن بني

پيش آنها آمدي. پس کساني از آنان که کافر شده 

 ﴾111﴿ بودند، گفتند: اينها جز جاودي آشکار نيست.

واريون وحي کردم به من و به يادآور هنگامي که به ح

ام ايمان آوريد. گفتند: ايمان آورديم، و گواه و فرستاده

و به يادآور هنگامي که  ﴾111﴿باش که ما مسلمانيم. 

حواريّون گفتند اي عيسي پسر مريم! آيا پروردگارت 

اي نازل کند؟ گفت: از تواند از آسمان بر ما سفرهمي

تند: گف ﴾112﴿خدا بترسيد اگر مؤمن هستيد. 

خواهيم از آن بخوريم و دلهايمان اطمينان پيدا کند، مي

و بدانيم که به ما راست گفتي، و تا بر آن از گواهان 

  ﴾113﴿باشيم. 
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حَدة   يحَنا َمآئ
نزحلح َعلَ

َ
َيَم ٱللهُهمه َربهَنآ أ  قَاَل عحيََس ٱبحُن َمرح

مَ  حَن ٱلسه يد  م  َ آءح تَُكوُن نَلَا عح نلح وه
َ
ح رحنَا َوَءايَة  ا وَ ا ۡل   َءاخح

حن َٰزحقحنَي م  ُ ٱلره نَت َخيح
َ
َنا َوأ زُقح ُ إحّن ح  ١١٤َكۖۡ َوٱرح قَاَل ٱَّلله

 ٓ ُد محنُكمح فَإحّن ح ُفرح َبعح ۖۡ َفَمن يَكح يحُكمح
حلَُها َعلَ ُمََن 
بُُهۥ َعَذاب   ح َعذ 

ُ
َحد  أ

َ
ۥٓ أ بُُه ح َعذ 

ُ
ٓ أ حَن ٱلحَعَٰلَمحنَي ا َله ِإَوذح  ١١٥ا م 

 ُ حلنهاسح  قَاَل ٱَّلله نَت قُلحَت ل
َ
َيَم َءأ تََٰيَٰعحيََس ٱبحَن َمرح

حۖۡ َقاَل ُسبحَحََٰنَك َما  ح محن ُدونح ٱَّلله َ إحَلََٰهنيح ح ّم 
ُ
حُذو يح َوأ

ٱَّته
ِۚ إحن ُكنُت قُلحُتُهۥ  َق ٍ يحَس َلح ِبح

قُوَل َما لَ
َ
نح أ
َ
ٓ أ يَُكوُن َلح

لَمُ  عح
َ
لَُم َما ِفح َنفحَسح َوََلٓ أ ۚۥْ َتعح َتُه َما ِفح  َفَقدح َعلحمح

ُغُيوبح 
َُٰم ٱلح نَت َعله

َ
َكْۚ إحنهَك أ سح َما قُلحُت لَُهمح إحَله  ١١٦َنفح

ْۚ َوُكنُت  ح َوَربهُكمح َ َرَب  ُبُدواْ ٱَّلله نح ٱعح
َ
ٓ أ حهۦح تَّنح ب َمرح

َ
َمآ أ

يحهحمح َشهحيد  
يحتَّنح ُكنَت َعلَ

ا تَوَفه ۖۡ فَلَمه ُت فحيهحمح ا ُدمح ا مه
 ْۚ يحهحمح
نَت ٱلرهقحيَب َعلَ

َ
ء   أ ح َۡ ح 

َٰ ُك  نَت لََعَ
َ
 ١١٧َشهحيٌد  َوأ

حنهُهمح عحَباُدَكۖۡ ِإَون  بحُهمح فَإ ح نَت إحن ُتَعذ 
َ
حنهَك أ فحرح لَُهمح فَإ َتغح

َكحيُم  َعزحيُز ٱۡلح
ُ َهََٰذا يَوحُم يَنَفُع  ١١٨ٱلح قَاَل ٱَّلله

َٰت   ْۚ لَُهمح َجنه ُقُهمح دح قحنَي صح َٰدح ََتحرحي محن َِتحتحَها  ٱلصه
نحَهَٰ 
َ حيَن ٱۡلح بَد  ُر َخَِٰلح

َ
ٓ أ َ ٱفحيَها ُ َعنحُهمح َورَُضواْ اۖۡ رهَضح َّلله

يُم  ُز ٱلحَعظح حَك ٱلحَفوح َٰل َمََٰوَٰتح  ١١٩َعنحُهْۚ َذ ح ُملحُك ٱلسه ه َّللح
ء   ح َۡ ح 

َٰ ُك  ْۚ وَُهَو لََعَ ۡرضح َوَما فحيهحنه
َ ُۢ  َوٱۡلح يُر  ١٢٠قَدح
 
 
 
 
 
 

ان اي از آسمعيسي پسر مريم گفت: پروردگارا! سفره

اي عجزهبر ما فرودآر تا جشني براي ول و آخر ما، و م

از جانب تو باشد، و ما را روزي بده و تو بهترين روزي 

شما فرو  خداوند فرمود: من آن را بر ﴾114﴿ دهندگاني.

فرستم، و هرکس از شما بعد از آن کفر بورزد به او مي

گونه دهم که کس ديگري از جهانيان را بدانعذابي مي

و به يادآور آن هنگام که  ﴾115﴿ ب نداده باشم.عذا

يم! آيا تو به مردم خداوند فرمود: اي عيسي پسر مر

اي که من و مادرم را همچون دو معبود به جاي گفته

خداوند بپرستيد؟ عيسي گفت: تو پاک و منزّه هستي. 

مرا نزيبد چيزي بگويم که حق من نيست، اگر من آن 

دانستي، تو از درون ن را ميگمان تو آرا گفته بودم بي

خبرم، من با خبري و من از آنچه در ذات توست بي

من به آنان  ﴾116﴿ همانا تو دانندة امر پنهان هستي.

ام جز آنچه که مرا به گفتن آن دستور چيزي نگفته

ام( که: خدا را بپرستيد که پروردگار من اي، )گفتهداده

نشان بودم بر و پروردگار شماست و تا زماني که درميا

آنان گواه بودم، و هنگامي که زندگي مرا بر روي زمين 

ن باال بردي تو خود بر پايان دادي و مرا زنده به آسما

 ﴾117﴿ آنان گواه بودي، و تو بر هر چيزي گواه هستي.

اگر آنان را عذاب دهي پس آنان بندگان تو هستند، و 

 تي.عزيز و حکيم هسگمان تو اگر آنان را بيامرزي بي

وزي است که راستگويان خداوند فرمود: اين ر ﴾118﴿

رساند، براي آنها را راستي گفتار و کردارشان سود مي

هايي است که رودها از زير آن روان است، براي باغ

مانند، خداوند از آنان خشنود است و هميشه در آن مي

 آنان از خدا خشنودند. اين است پيروزي بزرگ.

نها و زمين و آنچه در آنهاست پادشاهي آسما ﴾119﴿

 ﴾121﴿ از آن خداست و او بر هر چيزي تواناست.
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نَعامح 
َ
  ُسوَرةُ اۡل

يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ۡرَض وََجَعَل 
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح حي َخلََق ٱلسه ح ٱَّله ه ُد َّللح َمح ٱۡلح
ح  حَرب   ب
ْ حيَن َكَفُروا ۖۡ ُثمه ٱَّله لَُمَٰتح َوٱنلُّوَر لُوَن ٱلظُّ دح هحمح َيعح

حن طحني   ١ حي َخلََقُكم م 
ۖۡ ُثمه قَ  ُهَو ٱَّله َجَل 

َ
 ََضَٰٓ أ

َسمًّ  َجل  مُّ
َ
وَن َوأ ََتُ نُتمح َتمح

َ
ۖۥۡ ُثمه أ ُ  ٢عحنَدهُ وَُهَو ٱَّلله

َرُكمح  هُكمح وََجهح لَُم َسح ۡرضح َيعح
َ َمََٰوَٰتح َوِفح ٱۡلح ِفح ٱلسه
ُبوَن  سح لَُم َما تَكح تح  ٣َوَيعح

ح
حنح َءايَة  َوَما تَأ حنح  يهحم م  م 

نَي  رحضح  ََكنُواْ َعنحَها ُمعح
حهحمح إحَله بُواْ  ٤َءاتََٰيَٰتح َرب  َفَقدح َكذه

ْ َما ََكنُواْ  ُؤا ۢنَبَٰٓ
َ
تحيهحمح أ

ح
ا َجآَءُهمح فََسوحَف يَأ ح لَمه َق 

حٱۡلح ب
زحُءوَن  َتهح حهۦح يَسح َنا محن َقبحلحهحم  ٥ب

لَكح هح
َ
اْ َكمح أ لَمح يََروح

َ
أ

حن قَرح  ۡرضح  ن  م 
َ َُٰهمح ِفح ٱۡلح نه كه ن لهُكمح مه ح َما لَمح ُنَمك 

َرار   حدح يحهحم م 
َمآَء َعلَ رحَسلحَنا ٱلسه

َ
نحَهََٰر َوأ

َ ا وََجَعلحَنا ٱۡلح
نَا محنُۢ 

ح
نَشأ
َ
حهحمح َوأ حُذنُوب َنَُٰهم ب

لَكح هح
َ
ََتحرحي محن َِتحتحهحمح فَأ

نً  هحمح قَرح دح َا عَ  ٦ا َءاَخرحيَن َبعح نلح ا ِفح لَيحَك كحَتَٰب  َولَوح نَزه
يهحمح  قحرحَطاس   يحدح

َ
حأ ْ إحنح فَلََمُسوهُ ب حيَن َكَفُرٓوا لََقاَل ٱَّله

ر   حح بحني   َهََٰذآ إحَله سح نزحَل  ٧مُّ
ُ
ََلٓ أ ۖۡ َوَقالُواْ لَوح  َعلَيحهح َملَك 

َا َملََّك   نَزنلح
َ
ُر َولَوح أ مح

َ َ ٱۡلح   ٨ُثمه ََل يُنَظُروَن  لهُقَضح
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 امأنع هسور
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
ستايش خداوندي را که آسمانها و زمين را آفريده، و 

است، با اين همه  و روشنايها را پديد آورده هاتاريکي

اند )غير او را( کساني که به پروردگارشان کفر ورزيده

 او )=خداوند( آن ﴾1﴿ دانند.با پروردگارشان برابر مي

گل آفريده است، سپس مدتي ذاتي است که شما را از 

را مقرر نمود و اجل حتمي نزد اوست. با اين همه شما 

و در آسمانها و زمين تنها او معبود  ﴾2﴿ کنيد.شک مي

داند و آنچه را فرا و آشکارتان را مياست، پنهان 

و هيچ نشانه و دليلي از  ﴾3﴿ داند.آوريد ميچنگ مي

د مگر اينکه آمهاي پروردگارشان پيش آنها نمينشانه

گمان آنان حق را بي ﴾4﴿تافتند. از آن روي برمي

تکذيب کردند آنگاه که پيش آنها آمد، پس اخبار 

گرفتند پيش آنها خواهد آنچه که آنان به مسخره مي

اند که پيش از ايشان چقدر از آيا نديده ﴾5﴿آمد. 

ام را هالک کرديم، به آنان قدرت و نعمت داديم، اقو

هاي ايم. و بارانکه آن را به شما نداده قدرت و نعمتي

پي در پي بر آنان بارانديم، و رودها را از زير آنان 

جاري ساختيم، اما آنان را به سبب گناهانشان هالک 

ساختيم، و اقوام و ملتهاي ديگري را پس از آنان پديد 

و اگر مکتوبي، نوشته شده در کاغذ را  ﴾6﴿ آورديم.

آن را به دستهايشان لمس م و کرديبر تو نازل مي

گفتند: اين جز جادويي کردند باز هم کافران ميمي

شد اگر گويند: چه ميو مي ﴾7﴿ آشکار نيست.

اي شد؟ و اگر ما فرشتهاي بر او فرو فرستاده ميفرشته

شد و فرستاديم کار نابودي ايشان تمام ميپيش او مي

 ﴾8﴿ شدند.ديگر مهلت داده نمي
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ََعلحَنَُٰه رَُجَل  ُه َملََّك  َولَوح َجَعلحَنَٰ  ا  ۡله يحهحم مه
َنا َعلَ  َولَلَبَسح

بحُسوَن 
حرُُسل   ٩يَلح زحَئ ب ُتهح حن َقبحلحَك َفَحاَق  َولََقدح ٱسح م 

حيَن  حٱَّله زحُءوَن ب َتهح حهۦح يَسح ا ََكنُواْ ب ُرواْ محنحُهم مه قُلح  ١٠َسخح
ْ َكيحَف ََكَن  ۡرضح ُثمه ٱنُظُروا

َ ْ ِفح ٱۡلح ُيوا َٰقحَبُة سح َع
بحنيَ  ح ُمَكذ 

ح ِۖ قُل  ١١ ٱل ۡرضح
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ا ِفح ٱلسه حَمن مه قُل ل 

َمَعنهُكمح إحََلَٰ يَوحمح  ْۚ ََلَجح ََة هح ٱلرهۡحح سح َٰ َنفح حْۚ َكَتَب لََعَ ه ح َّلل 
نُفَسُهمح َفُهمح ََل 

َ
ٓواْ أ ُ حيَن َخِسح ٱلحقحَيََٰمةح ََل َريحَب فحيهحِۚ ٱَّله

محُنوَن  ِۚ َوُهَو  ۞َوََلُۥ ١٢يُؤح حلح َوٱنلهَهارح
َما َسَكَن ِفح ٱَله

محيُع ٱلحَعلحيُم  حُذ َوَلح    ١٣ٱلسه َّته
َ
ح أ َ ٱَّلله َغيح

َ
رح قُلح أ ا فَاطح
ۡرضح وَُهَو 

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ٓ ٱلسه َعُمُۗ قُلح إحّن ح عحُم َوََل ُيطح ُيطح
لََمۖۡ َوََل تَُكوَننه محنَ  سح

َ
َل َمنح أ وه

َ
ُكوَن أ

َ
نح أ
َ
محرحُت أ

ُ
 أ

حكحنَي  ُمّشح
ح ح  ١٤ٱل َخاُف إحنح َعَصيحُت َرَب 

َ
ٓ أ قُلح إحّن ح

يم   ٍم َعظح َفح َعنحُه يَوحَمئحذ   ١٥ َعَذاَب يَوح ن يُِصح َفَقدح  مه
ۚۥْ  َُه ُمبحنُي رَۡحح

ح ُز ٱل حَك ٱلحَفوح َٰل ُ  ١٦َوَذ َك ٱَّلله َسسح ِإَون َيمح
حُۡض    َف  ب َك فَََل ََكشح َسسح ۥٓ إحَله ُهَوۖۡ ِإَون َيمح يح  ََلُ

َ َفُهَو  ِبح
ء   ح َۡ ح 

َٰ ُك  ير   لََعَ حۚۦْ وَُهَو  ١٧َقدح َق عحَبادحه َقاهحُر فَوح
َوُهَو ٱلح

َبحُي 
َكحيُم ٱۡلح   ١٨ٱۡلح

 
 
 
 
 
 
 
 

داديم حتماً او را )به صورت( و اگر او را فرشته قرار مي

ورديم، و آنان را دچار همان اشتباهي آمرد درمي

گمان بي ﴾9﴿ کرديم که قبالً در آن بودند.مي

پيامبراني پيش از تو به تمسخر گرفته شدند، و همان 

گرفتند گربيانگير مسخره چيزي را که به تمسخر مي

بگو: در زمين بگرديد، سپس  ﴾11﴿کنندگان گرديد. 

 نگريد که سر انجام تکذيب کنندگان چه شده است؟.ب

بگو: آنچه در آسمانها و زمين است از آن  ﴾11﴿

خداست، رحمت را به عهدة خود کيست؟ بگو: از آن 

گرفته است، بدون شک شما را در روز قيامت که هيچ 

آورد، کساني که شکي در تحقق آن نيست گرد مي

و از آن  ﴾12﴿آورند. اند ايمان نميخود را ضايع کرده

او است آنچه که در شب و روز قرار دارد، و او شنوا و 

سرپرستي  بگو: آيا غير از خدا را به ﴾13﴿دانا است. 

بگيرم، در صورتي که او آفرينندة آسمانها و زمين است 

شود؟ بگو: من دهد و روزي داده نميو او روزي مي

ستين کسي باشم که اسالم ام که نخفرمان داده شده

بگو:  ﴾14﴿ آورده است، و هرگز از مشرکان مباش.

همانا اگر من از پروردگارم سرپيچي نمايم از عذاب 

که در آن روز کسي ﴾15﴿رسم. تروزي بزرگ مي

گمان خداوند بر او عذاب از وي دور گردانده شود، بي

و اگر  ﴾16﴿رحم نموده، و اين است پيروزي آشکار. 

تواند کس جز او نميهيچ خداوند به تو زياني برساند

آن را برطرف سازد، و اگر به تو خيري برساند پس او 

ان خود چيره و او بر بندگ ﴾17﴿ بر هر چيزي تواناست.

 ﴾18﴿ آگاه است. است و او حکيم و
 
 



 سوره  أنعام                          131                                                      قرآن كريم ترمجه معانى     
 

 

 ۡۖ ََبُ َشَهََٰدة  كح
َ
ٍء أ ح َۡ يُّ 

َ
ۖۡ َشهحيُدُۢ بَيحّنح قُلح ٱ قُلح أ ُ َّلله

حهۦح  َرُكم ب نذح
ُ
َ إحََله َهََٰذا ٱلحُقرحَءاُن ۡلح وۡحح

ُ
ْۚ َوأ َوَبيحَنُكمح

حَهًة  ح َءال نه َمَع ٱَّلله
َ
َهُدوَن أ حنهُكمح لَتَشح ئ

َ
َوَمنُۢ بَلََغْۚ أ

 
ُ
َهُدْۚ قُلح إحنهَما ُهَو إحَلَٰه  أ شح

َ
ٓ أ ْۚ قُل َله َرىَٰ َوَٰححد  ِإَونهّنح  خح

حُكوَن  ا تُّشح حمه حيَن َءاَتيحَنَُٰهُم ٱلحكحَتََٰب  ١٩بَرحٓيء  م  ٱَّله
ٓواْ  ُ حيَن َخِسح َنآَءُهُما ٱَّله بح

َ
رحُفوَن أ رحفُونَُهۥ َكَما َيعح َيعح
محُنوَن  نُفَسُهمح َفُهمح ََل يُؤح

َ
ىَٰ  َوَمنح  ٢٠أ ََتَ نح ٱفح ُم محمه

لَ ظح
َ
أ
َب أَِب وح َكذه

َ
بًا أ ح َكذح ْٓۚ لََعَ ٱَّلله لحُح  تََٰيَٰتحهۦح إحنهُهۥ ََل ُيفح

َٰلحُموَن  حيَن َوَيوحَم ََنحُّشُُهمح ََجحيع   ٢١ٱلظه حَّله ا ُثمه َنُقوُل ل
 ٓ ََك َن ُۡشَ يح

َ
ُكٓواْ أ َ ۡشح

َ
حيَن ُكنُتمح تَزحُعُموَن أ ُثمه  ٢٢ؤُُكُم ٱَّله

حَنا َما ُكنها لَمح تَ  ح َرب   َوٱَّلله
ْ ن قَالُوا

َ
ٓ أ ُكن فحتحنَُتُهمح إحَله

حكحنَي  ْۚ َوَضله  ٢٣ُمّشح هحمح نُفسح
َ
َٰٓ أ ْ لََعَ ٱنُظرح َكيحَف َكَذبُوا

وَن  ََتُ ا ََكنُواْ َيفح َتمحُع إحََلحَكۖۡ  ٢٤َعنحُهم مه ن يَسح َومحنحُهم مه
ن يَ 
َ
نهًة أ كح

َ
حهحمح أ وب

َٰ قُلُ حهحمح وََجَعلحَنا لََعَ ٓ َءاَذان َقُهوُه َوِفح فح
ْ ُكه َءايَة  َوقحر   ا َٰٓ إحَذا َله يُ  اْۚ ِإَون يََروح ۖۡ َحِته حَها  ب

ْ محُنوا ؤح
ْ إحنح َهََٰذآ  حيَن َكَفُرٓوا لُونََك َيُقوُل ٱَّله َجآُءوَك يَُجَٰدح

لحنَي  وه
َ ُي ٱۡلح َسَٰطح

َ
ٓ أ َن َعنحُه َوَينح  ٢٥إحَله َن َوُهمح َينحَهوح وح
ُعُروَن  َعنحُهۖۡ  نُفَسُهمح َوَما يَشح

َ
ٓ أ لحُكوَن إحَله َولَوح  ٢٦ِإَون ُيهح

ْ تََٰيَٰلَيحتََنا نَُردُّ َوََل   ٱنلهارح َفَقالُوا
ْ لََعَ تََرىَٰٓ إحذح ُوقحُفوا

َب أَِب ح محنحنَي نَُكذ  حُمؤح حَنا َونَُكوَن محَن ٱل   ٢٧تََٰيَٰتح َرب 
بگو: گواهيِ چه کسي از همه برتر است؟ بگو: خدا 

ان من و شما گواه است، و اين قرآن به من وحي شده مي

رسد، است تا شما و کساني را که اين )قرآن( بدانها مي

ا، دهيد که در کنار خدبيم دهم. آيا شما گواهي مي

معبودان ديگري وجود دارند؟ بگو: من گواهي 

دهم، بگو: همانا او معبود يگانه است، و من از نمي

کساني  ﴾19﴿ دهد، بيزارم.دآنچه شريک خدا قرار مي

شناسند آنگونه ايم آن را ميکه کتاب را بديشان داده

شناسند، کساني که خود را ضايع که فرزندانشان را مي

و چه کسي  ﴾21﴿آورند. اند آنان ايمان نميکرده

ستمگرتر است از کسي که بر خدا دروغ ببندد، يا 

آيات او را تکذيب کند؟ همانا ستمگران رستگار 

آوريم، و روزي همة آنان را گرد مي ﴾21﴿شوند. مين

گوييم: کجا هستند انبازاني که ادعا پس به مشرکان مي

سپس وقتي که با اين سؤال مورد  ﴾22﴿کرديد؟. مي

گيرند پاسخشان جز اين نيست که امتحان قرار مي

گويند: سوگند به خداوندي که پروردگار ماست ما مي

گر که چگونه با خود نيز بن ﴾23﴿ايم. مشرک نبوده

بافتند گويند، و شرکا و انبازاني که به هم ميدروغ مي

و برخي از آنان به تو گوش  ﴾24﴿از آنان گم شدند. 

ايم تا آن را ها افکندهپرده دهند ولي بر دلهايشانفرا مي

ايم، و اگر نفهمند، و در گوشهايشان سنگيني قرار داده

آورند. تا آنجا آن ايمان نمي هر آيه و دليلي را ببينند به

پردازند، آيند با تو به مجادله ميکه وقتي پيش تو مي

گويند: اين جز اند ميکساني که کفر ورزيده

و آنان )مردم(  ﴾25﴿ هاي نخستين چيزي نيست.افسانه

دارند و خودشان نيز از آن دوري را از آن باز مي

و)لي( کنند مگر خودشان را گزينند، و هالک نميمي

واي کاش )منکران ار( بدان هنگام   ﴾26﴿فهمند. نمي

شوند، مشاهده که در کنار جهنم نگاه داشته مي

گويند: اي کاش به دنيا برگردانده کردي. پس ميمي

کرديم نمي شديم و آيات پروردگارمان را تکذيبمي

 ﴾27﴿ شديم.و از مؤمنان مي
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ا ََكنُواْ َُيحُفو واْ لََعاُدواْ بَلح بََدا لَُهم مه ۖۡ َولَوح ُردُّ َن محن َقبحُل
بُوَن  ْ َعنحُه ِإَونهُهمح لََكَٰذح حَما ُنُهوا َ إحَله  ٢٨ل ْ إحنح هح َوَقالُٓوا

حَمبحُعوثحنَي  َيا َوَما ََنحُن ب نح َولَوح تََرىَٰٓ إحذح  ٢٩َحَياُتَنا ٱلُّ
ِۚ قَ  ح َق 

حٱۡلح لَيحَس َهََٰذا ب
َ
ْۚ قَاَل أ حهحمح َٰ َرب 

ْ لََعَ ْ بََلَٰ ُوقحُفوا الُوا
ُفُروَن  حَما ُكنُتمح تَكح َعَذاَب ب

ْ ٱلح ْۚ قَاَل فَُذوقُوا حَنا  ٣٠َوَرب 
َٰٓ إحَذا َجآَءتحُهُم  حۖۡ َحِته حلحَقآءح ٱَّلله ْ ب بُوا حيَن َكذه

َ ٱَّله قَدح َخِسح
َتة   اَعُة َبغح َنا فحيَها  ٱلسه َٰ َما فَرهطح َتَنا لََعَ َ ْ تََٰيََٰحِسح قَالُوا
َزارَُهمح  وَُهمح َُيحمحلُونَ  وح
َ
ََل َسآَء َما أ

َ
ْۚ أ َٰ ُظُهورحهحمح

لََعَ
ٓ إحَله لَعحب   ٣١يَزحُروَن  َيا نح ةُ ٱلُّ ََيوَٰ

ۖۡ َولَهح  َوَما ٱۡلح اُر  و  َولَِله
قحلُوَن  فَََل َتعح

َ
حيَن َيتهُقوَنْۚ أ حَّله َرةُ َخيح  ل  قَدح  ٣٢ٱٓأۡلخح

ح  حي َيُقولُوَنۖۡ فَإ
ُزنَُك ٱَّله لَُم إحنهُهۥ ََلَحح نهُهمح ََل َنعح

َٰلحمحنَي أَِب نه ٱلظه بُونََك َوَلَٰكح ح ح ََيحَحُدوَن يَُكذ  تََٰيَٰتح ٱَّلله
بَتح رُُسل   ٣٣ ح َٰ َما  َولََقدح ُكذ  ْ لََعَ وا حن َقبحلحَك فََصََبُ م 

تَ 
َ
َٰٓ أ وُذواْ َحِته

ُ
ْ َوأ بُوا ح َل لحَُكحَمَٰتح ُكذ  ح ْۚ َوََل ُمَبد  نَا ُ َُٰهمح نَِصح ى

حْۚ َولََقدح َجآءَ  حُمرحَسلحنَي ٱَّلله َبإحْي ٱل ِإَون ََكَن  ٣٤َك محن نه
َ َنَفق   ن تَبحَتغح

َ
َت أ َتَطعح َراُضُهمح فَإحنح ٱسح يحَك إحعح

ا َكَُبَ َعلَ
وح ُسلهم  

َ
ۡرضح أ

َ مَ ِفح ٱۡلح تحَيُهم أَِبا ِفح ٱلسه
ح
َولَوح  يَة ِۚ آءح َفَتأ

ْۚ فَََل تَُكوَننه شَ  حُهَدىَٰ  ٱل
ُ َۡلََمَعُهمح لََعَ محَن  آَء ٱَّلله

َجَٰهحلحنيَ 
 ٣٥ ٱلح

 

 

 

 

 

 

 

کردند بر ايشان و هر آنچه آنان از پيش پنهان مي 

ز سراغ شود، و اگر به دنيا برگردانده شوند باآشکار مي

اند، و آنان روند که از آن نهي شدهچيزي مي

گويند: زندگي ما فقط همين و مي ﴾28﴿ گويانند.دروغ

شويم. ده نميزندگي دنيا است، و ما برانگيخته و زن

و اگر ببيني آنگاه که نزد پروردگارشان نگاه  ﴾29﴿

فرمايد: آيا اين حق نيست؟ شوند، ميداشته مي

د حق است، پس گويند: بله، به پروردگارمان سوگنمي

فرمايد: بچشيد عذاب را به سبب آنچه کفر مي

با خدا که مالقاتِ گمان کسانيبي ﴾31﴿ ورزيديد.مي

، زيان ديدند، تا آنگاه که قيامت را دروغ پنداشتند

گويند: افسوس بر ما بر ناگهان بر آنان در رسد، مي

آنچه که در آن کوتاهي کرديم، و آنها )بارِ( گناهشان 

کشند. هان چه بد است که بر دوش را به دوش مي

اي و زندگي دنيا سرگرمي و بازيچه ﴾31﴿ کشند!.مي

بهتر است.  بيش نيست و سراي آخرت براي پرهيزگاران

دانيم چيزي که آنان همانا مي ﴾32﴿ فهميد؟!.آيا نمي

کند، آنها ترا تکذيب گويند ترا اندوهگين ميمي

نمايند. کنند بلکه ستمگران آيات خدا را انکار مينمي

به درستي که پيامبراني پيش از تو تکذيب  ﴾33﴿

ها شکيبايي ورزيدند، و اند، و در برابر تکذيبشده

شدند، تا اينکه ياري و کمک ما پيش  زاراذيت و آ

تواند سخنان خدا را آنان آمد، و هيچ چيزي نمي

دگرگون کند. و بدون شک سرگذشت و اخبار 

و اگر رويگرداني  ﴾34﴿ پيامبران به تو سر رسيده است.

تواني آنان براي تو سخت و دشوار است، پس اگر مي

ن سوي آسماي بهسوراخي در زمين بزني يا نردبان

بگذاري و برايشان دليلي بياوري )اين کار را بکن(، 

ولي اگر خدا بخواهد همة آنان را بر هدايت گرد 

  ﴾35﴿ آورد، پس از جاهالن مباش.مي
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ََتَٰ َيبحَعُثُهُم  حَموح َمُعوَنا َوٱل حيَن يَسح يُب ٱَّله َتجح ۞إحنهَما يَسح
ُ ُثمه إحََلحهح يُرحَجُعوَن  ََل  ٣٦ٱَّلله حَل َعلَيحهح َءايَة   َوقَالُواْ لَوح  نُز 
حهحۚۦْ قُلح إحنه ٱ ب  حن ره حَل َءايَة  م  ن ُيََن 

َ
َٰٓ أ َ َقادحٌر لََعَ  َّلله

لَُموَن  ََثَُهمح ََل َيعح كح
َ
نه أ ِفح  محن َدٓابهة  َوَما  ٣٧َوَلَٰكح

ۡرضح َوََل َطَٰٓئحر  
َ ََناحَ  ٱۡلح ُي ِبح َثالُُكمِۚ يَطح مح

َ
َمٌم أ
ُ
ٓ أ يحهح إحَله

نَ  ا فَرهطح ِۚ مه ء  ح َۡ كحَتَٰبح محن 
حهحمح  ا ِفح ٱلح ُثمه إحََلَٰ َرب 

وَن  ْ أَِب ٣٨ُُيحَّشُ بُوا حيَن َكذه م  ِفح  تََٰيَٰتحَنا ُصم   َوٱَّله َوُبكح
َمَٰتح  َمن يََشإح 

لُ َٰ ٱلظُّ  ََيحَعلحُه لََعَ
ح
لحلحُه َوَمن يََشأ ُ يُضح ٱَّلله

َرَٰط   َتقحيم   صح سح َٰكُ قُلح  ٣٩ مُّ تَى
َ
َتُكمح إحنح أ رََءيح

َ
مح أ

ُعوَن  ح تَدح َ ٱَّلله َغيح
َ
اَعُة أ َتتحُكُم ٱلسه

َ
وح أ
َ
ح أ َعَذاُب ٱَّلله

قحنَي  ُف َما  ٤٠إحن ُكنُتمح َصَٰدح شح ُعوَن َفَيكح بَلح إحيهاهُ تَدح
حُكوَن  َن َما تُّشح ُعوَن إحََلحهح إحن َشآَء َوتَنَسوح َولََقدح  ٤١تَدح

َمم  
ُ
ٓ إحََلَٰٓ أ رحَسلحَنا

َ
خَ  أ

َ
حن َقبحلحَك فَأ سَ م 

ح
َأ حٱبلح َنَُٰهم ب آءح ذح

آءح لََعلهُهمح َيَتَۡضهُعوَن  ه ََلٓ إحذح َجآَءُهم  ٤٢َوٱلۡضه فَلَوح
ن َقَستح قُلُوُبُهمح َوَزيهَن لَُهُم  ْ َوَلَٰكح ُسَنا تََۡضهُعوا

ح
بَأ

َملُوَن  ْ َيعح يحَطَُٰن َما ََكنُوا حُرواْ  ٤٣ٱلشه ْ َما ُذك  ا نَُسوا فَلَمه
َنا َعلَ  حهۦح َفَتحح َٰٓ إحَذا فَرحُحواْ ب ٍء َحِته ح

َۡ ح 
ََٰب ُك  بحَو

َ
يحهحمح أ

َتة   َنَُٰهم َبغح َخذح
َ
وتُٓواْ أ

ُ
حَمآ أ بحلحُسوَن  ب  ٤٤فَإحَذا ُهم مُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

کنند که تنها کساني )دعوت تو را( اجابت مي

انگيزد، سپس ن را خداوند برميشنوند، و مردگامي

گويند: ميو  ﴾36﴿ شوند.سوي او باز گردانده ميبه

شد؟ بگو: اي بر او نازل ميشد اگر معجزهچه مي

اي نازل کند، اما بيشتر آنان است که معجزهخداوند توان

اي در زمين نيست، و نه و هيچ جنبده  ﴾37﴿ دانند.نمي

اي که با دو بالش پرواز کند مگر اينکه هيچ پرنده

گروهايي مانند شما هستند. هيچ چيز را در کتاب 

سوي پروردگارشان حشر بهايم، سپس نکرده فروگذار

و کساني که آيات ما را تکذيب  ﴾38﴿ شوند.مي

ها کر و اللند. هرکس را که خدا کردند در تاريکي

سازد، و هرکس را که بخواهد بر راه بخواهد گمراه مي

بگو: مرا خبر دهيد اگر  ﴾39﴿دهد. راست قرار مي

ا غير از خدا را عذاب خدا يا قيامت شما را در يابد اي

دور  ﴾41﴿خوانيد، اگر شما راستگو هستيد؟. مي

گيريد سازد، و آنچه را که با خدا شريک ميمي

هاي پيش از تو سوي ملتبه و ﴾41﴿کنيد. فراموش مي

ها ها و زيانايم و آنان را با سختي)پيامبراني را( فرستاده

 ﴾42﴿ ايم تا شايد تضرّع و فروتني کنند.گرفتار کرده

روتني و پس چرا وقتي که به عذاب ما گرفتار شدند ف

تضرع نکردند؟ اما دلهايشان سخت شده و شيطان آنچه 

پس  ﴾43﴿ کردند براي آنان آراسته است.را که مي

چون آنچه را که به آن پند داده شده بودند فراموش 

کردند، درهاي هر چيزي را بر آنان گشوديم تا هنگامي 

اده شده بود شاد و خوشحال که به آنچه بديشان د

شدند، ما ناگهان ايشان را گرفتيم و آنان يکباره نااميد 

 ﴾44﴿شدند. 
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ح  ح َرب  ه ُد َّللح َمح
ْْۚ َوٱۡلح حيَن َظلَُموا حُر ٱلحَقوحمح ٱَّله َع َداب َفُقطح

َعُكمح  ٤٥ٱلحَعَٰلَمحنَي  ُ َسمح َخَذ ٱَّلله
َ
ُتمح إحنح أ رََءيح

َ
قُلح أ
 َٰ بحَصََٰرُكمح وََخَتَم لََعَ

َ
ح َوأ ُ ٱَّلله نح إحَلٌَٰه َغيح حُكم مه وب

 قُلُ
حُف ٱٓأۡلتََٰيَٰتح ُثمه ُهمح  حهح  ٱنُظرح َكيحَف نَُِص  تحيُكم ب

ح
يَأ

فُوَن  دح ح  ٤٦يَصح َُٰكمح َعَذاُب ٱَّلله تَى
َ
َتُكمح إحنح أ رََءيح

َ
قُلح أ

َٰلحُموَن  لَُك إحَله ٱلحَقوحُم ٱلظه َرًة َهلح ُيهح وح َجهح
َ
َتًة أ  ٤٧َبغح
رحيَنۖۡ َفَمنح َوَما نُرح  حيَن َوُمنذح ح  ُمبَّش 

حُمرحَسلحنَي إحَله ُل ٱل سح
يحهحمح َوََل ُهمح َُيحَزنُوَن 

َلَح فَََل َخوحٌف َعلَ صح
َ
 ٤٨َءاَمَن َوأ

بُواْ أَِب حيَن َكذه حَما ََكنُواْ َوٱَّله َعَذاُب ب
ُهُم ٱلح تََٰيَٰتحَنا َيَمسُّ

ُسُقوَن  قُوُل لَُكمح عحندحي خَ  ٤٩َيفح
َ
ٓ أ ح قُل َله حُن ٱَّلله َزآئ

تهبحُع 
َ
قُوُل لَُكمح إحّن ح َملٌَكۖۡ إحنح أ

َ
لَُم ٱلحَغيحَب َوََلٓ أ عح

َ
َوََلٓ أ

ُيْۚ  َصح َمَٰ َوٱبلح عح
َ َتوحي ٱۡلح  يَسح

ْۚ قُلح َهلح إحَله َما يُوَۡحَٰٓ إحََله
ُروَن  فَََل َتَتَفكه

َ
ن  ٥٠أ

َ
حيَن ََيَافُوَن أ حهح ٱَّله رح ب نذح

َ
َوأ

ْ إحََلَٰ  ٓوا حهۦح َولح   ُُيحَّشُ حن ُدون يحَس لَُهم م 
حهحمح لَ َوََل  َرب 
ُعوَن   ٥١َشفحيع  لهَعلهُهمح َيتهُقوَن  حيَن يَدح ُردح ٱَّله َوََل َتطح

حٱلحَغَدوَٰ  ۖۥۡ َما َعلَيحَك َربهُهم ب َهُه ةح َوٱلحَعَشح ح يُرحيُدوَن وَجح
ء   ح َۡ حن  حهحم م  َساب حَك  محنح حح َساب حنَوَما محنح حح يحهحم م 

 َعلَ
ء   ح َٰلحمحنَي  َۡ ُرَدُهمح َفَتُكوَن محَن ٱلظه  ٥٢َفَتطح
 
 
 
 
 
 
 

خوانيد، و اگر او بخواهد رنج و بال را بلکه تنها او را مي

که ستم کردند ريشه کن شد. و ستايش پس نسل کساني

 ﴾45﴿خداوندي را سزد که پروردگار جهانيان است. 

بگو: به من بگوييد اگر خداگوش و چشمهايتان را 

رد، و بر دلهايتان مهر بزند، آيا معبودي غير از اهلل گيب

هست که آن را براي شما بازآورد؟ بنگر که چگونه به 

داريم سپس آنان هاي مختلف داليل را بيان ميشيوه

بگو: به من بگوييد: اگر  ﴾46﴿ گردانند.روي مي

عذاب خدا ناگهان يا اشکار شما را فراگيرد، آيا جز 

و  ﴾47﴿شود؟!. ک ميگروه ستمکار کسي هال

فرستيم مگر براي اينکه مژده دهنده و پيامبران را نمي

اصالح ترساننده باشند، پس هرکس ايمان آورد و به 

پرداخت بر آنان ترسي نيست و آنان اندوهگين 

که آيات ما را تکذيب و کساني ﴾48﴿ شوند.نمي

کردند، به سبب فسقي که داشتند، عذاب ما آنان را فرا 

هاي گويم که خزانهبگو: به شما نمي ﴾49﴿رد. گيمي

گويم که من فرشته يخدا پيش من است، و به شما نم

سوي من وحي کنم جز آنچه را که بههستم. پيروي نمي

 انديشيد؟.شود. بگو: آيا کور و بينا برابرند؟ آيا نميمي

و به وسيلة اين )قرآن( بيم بده کساني را که  ﴾51﴿

سوي پروردگارشان گرد آورده به ترسند از اينکهمي

اي ندارند، باشد کنندهشوند، که جز او ياور و شفاعت

مکن  و کساني را طرد ﴾51﴿ که پرهيزگاري نمايند.

که سحرگاهان و شامگاهان پروردگارشان را به فرياد 

خوانند، درحاليکه رضايت و خشنودي او را مي

ت و از طلبند، از حساب ايشان چيزي بر عهدة تو نيسمي

حساب تو )نيز( چيزي بر عهدة آنان نيست، اگر آنان را 

 ﴾52﴿ طرد کني از زمرة ستمکاران خواهي بود.
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حَبعحض   َضُهم ب حَك َفَتنها َبعح َهَٰٓ  َوَكَذَٰل
َ
ْ أ َُقولُٓوا ح ُؤََلٓءح َمنه َل 

 ُۗ ٓ حنُۢ بَيحنحَنا يحهحم م 
ُ َعلَ َٰكحرحيَن  ٱَّلله حٱلشه َم ب

لَ عح
َ
حأ ُ ب لَيحَس ٱَّلله

َ
أ

محُنوَن أَِب ٥٣ حيَن يُؤح تََٰيَٰتحَنا َفُقلح َسَلٌَٰم ِإَوَذا َجآَءَك ٱَّله
نهُهۥ َمنح 

َ
ََة أ هح ٱلرهۡحح سح َٰ َنفح ۖۡ َكَتَب َربُُّكمح لََعَ َعلَيحُكمح

ََهَٰلَة   ُۢا ِبح ۦح ُثمه تَ  َعمحَل محنُكمح ُسوَٓء ه دح اَب محنُۢ َبعح
نهُهۥ َغُفور  

َ
لََح فَأ صح

َ
يم   َوأ ح  ٥٤رهحح ُل َوَكَذَٰل ح َك ُنَفص 

رحمحنَي  ُمجح
ح تَبحنَي َسبحيُل ٱل قُلح إحّن ح  ٥٥ٱٓأۡلتََٰيَٰتح َولحتَسح

 ٓ حْۚ قُل َله ُعوَن محن ُدونح ٱَّلله حيَن تَدح
ُبَد ٱَّله عح

َ
نح أ
َ
نُهحيُت أ

َوآَءُكمح قَدح َضلَلحُت إحذ   هح
َ
تهبحُع أ

َ
۠ محَن أ نَا

َ
ٓ أ ا َوَما

يَن  َتدح حُمهح حنَ  ٥٦ٱل َٰ بَي 
حهحۚۦْ  ة  قُلح إحّن ح لََعَ بحُتم ب ح َوَكذه َب  حن ره م 

ْٓۚ َما عحندحي َما  حهۦح لُوَن ب َتعحجح حۖۡ  تَسح ه ُم إحَله َّللح ُكح
إحنح ٱۡلح
لحنَي  ُ ٱلحَََٰٰصح ۖۡ وَُهَو َخيح َقه نه  ٥٧َيُقصُّ ٱۡلح

َ
قُل لهوح أ

ُر بَيحّنح  مح
َ َ ٱۡلح حهۦح لَُقَضح لُوَن ب َتعحجح عحندحي َما تَسح

 ُ ُۗ َوٱَّلله َٰلحمحنَي َوَبيحَنُكمح حٱلظه لَُم ب عح
َ
۞وَعحنَدهُۥ  ٥٨أ

ح  ََب 
لَُم َما ِفح ٱلح  ُهَوْۚ َوَيعح

ٓ إحَله لَُمَها َغيحبح ََل َيعح
َمَفاتحُح ٱلح

لَُمَها َوََل َحبهة   ُقُط محن َوَرقٍَة إحَله َيعح رحِۚ َوَما تَسح َحح
ِفح  َوٱبلح

ب  ُظلَُمَٰتح  ۡرضح َوََل َرطح
َ حٍس إحَله ِفح كح  ٱۡلح  َتَٰب  َوََل يَاب

بحني     ٥٩ مُّ
 
 
 
 
 
 
 

و اين چنين برخي را با برخي آزموديم تا بگويند: آيا 

اينها هستند که خداوند از ميان ما بر آنها منت نهاده 

 پاسگزاران آگاهتر نيست.است؟ آيا خداوند )به حال( س

و هرگاه کساني که به آيات ما ايمان دارند پيش  ﴾53﴿

ردگارتان رحمت را تو آمدند، بگو: سالم بر شما، پرو

بر خويشتن واجب نموده است، هرکس از شما ارزوي 

ناداني کار بدي انجام دهد سپس توبه نمايد، و به 

اصالح بپردازد، همانا او آمرزنده و مهربان است. 

دهيم و تا راه و اين چنين آيات را توضيح مي ﴾54﴿

ام بگو: همانا من نهي شده ﴾55﴿مجرمان روشن شود. 

خوانيد بپرستم بگو: از که شما به فرياد ميکساني را 

کنم، و اگر پيروي کنم خواستها و اميالتان پيروي نمي

ام، و من از راه يافتگان نخواهم بود. آنگاه گمراه شده

بگو: من بر شريعت واضحي از جانب  ﴾56﴿

پروردگارم هستم، و شما آن را تکذيب کرديد، آنچه 

من نيست، فرمان ورزيد به دست شما در آن شتاب مي

گويد و او بهترين قط در دست خداست، حق را ميف

بگو: اگر آنچه شما در  ﴾57﴿ جداکنندگان است.

ورزيد در دست من بود کار من و وقوع آن شتاب مي

پذيرفت، و خداوند ستمکاران را بهتر ا پايان ميشم

او است و کسي  و کليدهاي غيب نزد ﴾58﴿ شناسد.مي

اند، و بر آنچه که در خشکي و دجز او آن را نمي

درياست آگاه است، و هيچ برگي از درختي فرو 

اي در داند، و هيچ دانهافتد مگر آن را مينمي

تر و خشکي نيست مگر اينکه هاي زمين، و هيچتاريکي

 ﴾59﴿ در لوح محفوظ ثبت است.
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ُتم لَُم َما َجرَحح حلح َوَيعح
حٱَله َُٰكم ب حي َيَتَوفهى

 وَُهَو ٱَّله
َجل  
َ
ََضَٰٓ أ ُقح حٱنلهَهارح ُثمه َيبحَعُثُكمح فحيهح َلح ِۖ  ب َسم   ُثمه  مُّ

َملُوَن إحََلحهح َمرحجح  حَما ُكنُتمح َتعح حُئُكم ب  ٦٠ُعُكمح ُثمه يُنَب 
ُل َعلَيحُكمح َحَفَظًة  حۖۦۡ َوُيرحسح َق عحَبادحه وَُهَو ٱلحَقاهحُر فَوح

حَموحُت  َحَدُكُم ٱل
َ
َٰٓ إحَذا َجآَء أ تحُه رُُسلَُنا وَُهمح ََل َحِته تَوَفه

حُطوَن  ََل ََلُ  ٦١ُيَفر 
َ
ِۚ أ ح َق 
َُٰهُم ٱۡلح لَى ح َموح ْ إحََل ٱَّلله ٓوا ُثمه ُردُّ
بحنَي  َحَٰسح

ُع ٱلح َ َسح
َ
ُم وَُهَو أ ُكح قُلح َمن  ٦٢ٱۡلح

ُعونَُهۥ  رح تَدح َحح
ح َوٱبلح ََب 

حن ُظلَُمَٰتح ٱلح يُكم م  ح ُيَنج 
َية  تََۡضَُّع   ئحنح   وَُخفح

َنَ له
َ
ََٰنا محنح َهَٰ أ ۦح نَلَُكوَننه محَن ى ه ذح

َٰكحرحيَن  ح  ٦٣ٱلشه
حنحَها َومحن ُك  يُكم م  ح ُ ُيَنج  قُلح ٱَّلله

حُكوَن  َكرحب   نُتمح تُّشح
َ
ن  ٦٤ُثمه أ

َ
َٰٓ أ قُلح ُهَو ٱلحَقادحُر لََعَ

حن َيبحَعَث َعلَيحُكمح َعَذاب   وح محن َِتحتح ا م 
َ
فَوحقحُكمح أ

وح يَ 
َ
رحُجلحُكمح أ

َ
َيع  أ بحَسُكمح شح

َضُكم لح يَق َبعح ا َوُيذح
حُف ٱٓأۡلتََٰيَٰتح َلَعلهُهمح  ٍض  ٱنُظرح َكيحَف نَُِص  َس َبعح

ح
بَأ

َقُهوَن  ُت  ٦٥َيفح ْۚ قُل لهسح َقُّ
ُمَك وَُهَو ٱۡلح حهۦح قَوح َب ب َوَكذه

حَوكحيل   يحُكم ب
ح َنَبإ   ٦٦ َعلَ

حُك  ْۚ  ل  َتَقر   سح وََسوحَف  مُّ
لَُموَن  ٓ َءاتََٰيَٰتحَنا ِإَوَذا رَ  ٦٧َتعح حيَن ََيُوُضوَن ِفح يحَت ٱَّله

َ
أ

ا  حۚۦْ ِإَومه حه يٍث َغيح َٰ ََيُوُضواْ ِفح َحدح رحضح َعنحُهمح َحِته عح
َ
فَأ

َرىَٰ َمَع  حكح َد ٱَّل  ُعدح َبعح يحَطَُٰن فَََل َتقح يَنهَك ٱلشه يُنسح
َٰلحمحنَي    ٦٨ٱلحَقوحمح ٱلظه

 
 
 
 
 

داند ند، و ميميراو خدا است که شما را در شب مي

دهيد، سپس شما را در آن آنچه را که در روز انجام مي

انگيزد تا مدّتِ معيّن تمام شود، سپس بازگشت برمي

سوي او است، و پس از آن شما را به آنچه شما به

و او بر بندگانش چيره  ﴾61﴿ سازد.ايد آگاه ميکرده

فرستد، تا هنگامي که مرگ است، و بر شما مراقباني مي

گيرند ما فرا رسد، فرستادگان ما جان او را مييکي از ش

سوي به سپس ﴾61﴿کنند. و آنان کوتاهي نمي

شوند. هان! خداوند، سَرور حقيقيشان برگردانده مي

 فرمان از آن اوست و او سريعترين حسابگران است.

بگو: چه کسي شما را از تاريکيهاي خشکي و  ﴾62﴿

وتنانه و نهاني دهد؟ حال آنکه او را افردريا نجات مي

ها نجات دهد از خوانيد: که اگر ما را از اين سختيمي

بگو: خداوند شما را  ﴾63﴿سپاسگذاران خواهيم شد. 

از آن )تاريکيها( و از هر مشکل و اندوهي نجات 

بگو: او توانا  ﴾64﴿ورزيد. دهد، باز شما شرک ميمي

است که از باالي سرتان يا از زير پاهايتان عذابي بر 

و برخي را  ما بفرستد، و يا شما را دسته دسته نمايد،ش

به جان برخي ديگر بياندازد، بنگر که چگونه آيات را 

و  ﴾65﴿ داريم باشد که آنان بفهمند.روشن و بيان مي

قومت آن را تکذيب کرد، درحاليکه آن حق است، 

براي هر خبري  ﴾66﴿بگو: من بر شما مسلط نيستم. 

ارد، و به زودي خواهيد وقت و زمان)وي وجود( د

و هرگاه کساني را ديدي که در طعنه   ﴾67﴿دانست. 

ورند، از آنان روي بگردان، تا زدن به آيات ما فرو مي

اينکه در سخني ديگر فرو روند، و اگر شيطان از ياد تو 

 گروه ستمگران منشين. برد، پس بعد از به ياد آوردن با

﴿68﴾  
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حيَن َيتهقُ  ء  َوَما لََعَ ٱَّله ح َۡ حن  حهحم م  َساب  وَن محنح حح
ن  َرىَٰ َلَعلهُهمح َيتهُقوَن َوَلَٰكح َُذواْ  ٦٩ذحكح حيَن ٱَّته َوَذرح ٱَّله
و  دحيَنُهمح لَعحب   ۦٓ ا َولَهح حهح حرح ب

ْۚ َوَذك  َيا نح ةُ ٱلُّ ََيوَٰ تحُهُم ٱۡلح ا وََغره
ن 
َ
ح أ حَما َكَسَبتح لَيحَس لََها محن ُدونح ٱَّلله ُسُۢ ب تُبحَسَل َنفح

لح  َوََل َشفحيع   َولح    دح ل   ِإَون َتعح  َعدح
ُٓۗ َله يُ  ُكه  ؤحَخذح محنحَها

اب   ْۖۡ لَُهمح َۡشَ حَما َكَسُبوا  ب
ْ لُوا حسح ب

ُ
حيَن أ ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله

ُ
حنح  أ م 

ُفُروَن  َۡححيم   ْ يَكح حَما ََكنُوا ُۢ ب ُم َلح
َ
قُلح  ٧٠وََعَذاٌب أ

ح َما ََل يَنَفُعنَ  ْ محن ُدونح ٱَّلله ُعوا نَدح
َ
نَا َونَُردُّ أ ا َوََل يَُۡضُّ

َوتحُه  َتهح حي ٱسح ُ َكٱَّله ََٰنا ٱَّلله َد إحذح َهَدى حَنا َبعح َقاب عح
َ
َٰٓ أ لََعَ

َحَٰب   صح
َ
ۥٓ أ اَن ََلُ َ ۡرضح َحيح

َ َيَٰطحنُي ِفح ٱۡلح ۥٓ  ٱلشه ُعونَُه يَدح
ُۗ قُلح إحنه  حَنا حُهَدى ٱئحت ۖۡ إحََل ٱل حُهَدىَٰ ح ُهَو ٱل ُهَدى ٱَّلله

نَا لحنُسح  محرح
ُ
ح ٱلحَعَٰلَمحنَي َوأ حَرب  لَوَٰةَ  ٧١لحَم ل قحيُمواْ ٱلصه

َ
نح أ
َ
َوأ
وَن  حٓي إحََلحهح ُِتحَّشُ ْۚ وَُهَو ٱَّله حي َخلََق  ٧٢َوٱتهُقوهُ وَُهَو ٱَّله

ِۖ َوَيوحَم َيُقوُل ُكن َفَيُكوُنْۚ  ح َق 
حٱۡلح ۡرَض ب

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ٱلسه
حُملحُك يَوحَم يُنَفخُ  ْۚ َوََلُ ٱل َقُّ

َُلُ ٱۡلح َٰلحُم  قَوح ِۚ َع ورح ِفح ٱلصُّ
َبحُي 
َكحيُم ٱۡلح حِۚ وَُهَو ٱۡلح َهََٰدة َغيحبح َوٱلشه

  ٧٣ٱلح
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و چيزي از حساب آنان بر عهدة کساني که تقواي خدا 

را دارند، نيست، لکن تذکر دادن )الزم( است، باشد 

به  و کساني را ترک کن دينشان را ﴾69﴿که بپرهيزيد. 

است. و دنيا آنان را فريب دادهبازيچه گرفته، و زندگي 

به وسيلة اين )قرآن( پند و اندرز بده، مبادا کسي به 

است هالک شود، درحاليکه به سبب آنچه انجام داده

اي نيست. و کنندهجز خدا براي او کار ساز و شفاعت

اي اگر چنين کسي )براي رهايي خود( هرگونه فديه

اند که به سبب شود، ايشان کسانيبدهد از او گرفته نمي

اند، براي آنان به سبب اند هالک شدهآنچه انجام داده

اند شرابي از آب داغ و عذابي کفري که ورزيده

بگو: آيا جز خدا کسي را  ﴾71﴿ دردناک است.

رساند و نه زياني، و آيا بخوانيم که نه سودي به ما مي

پس از اينکه خداوند ما را هدايت کرده است به عقب 

م؟ مانند کسي که شياطين او را سرگردان و باز گردي

اني است کشند؟. براي او دوستحيران به دنبال خود مي

سوي گويند: بهسوي هدايت فراخوانده و ميکه او را به

ما بيا، بگو: همانا هدايت واقعي هدايت خدا است و به 

ما دستور داده شده است که تسليم پروردگار جهانيان 

نماز را برپا داريد، و از او  اينکهو  ﴾71﴿ باشيم.

بترسيد، و او ذاتي است که نز او گرد آورده خواهيد 

و او ذاتي است که آسمانها و زمين را به  ﴾72﴿ شد.

فرمايد: به وجود بيا، حق آفريد، و هرگاه که مي

آيد، و سخن او حق است، و درنگ به وجود ميبي

او  شود فرمانروايي از آنروزي که در صور دميده مي

لم به پنهان و آشکار است و او حکيم و است. آگاه و عا

  ﴾73﴿ آگاه است.
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َنامً  صح
َ
ُذ أ َتتهخح

َ
بحيهح َءاَزَر أ

َ
حَهًة ۞ِإَوذح قَاَل إحبحَرَٰهحيُم ۡلح ا َءال

َمَك ِفح َضَلَٰل   وح
ََٰك َوقَ َرى

َ
ٓ أ بحني   إحّن ح حَك نُرحٓي  ٧٤ مُّ َوَكَذَٰل

َمََٰوَٰتح إحبحَرَٰهحيَم  َُكوَن محَن  َملَُكوَت ٱلسه ۡرضح َوَلح
َ َوٱۡلح

حُموقحنحنَي  َكب   ٧٥ٱل حُل رََءا َكوح ا َجنه َعلَيحهح ٱَله ۖۡ قَاَل فَلَمه ا
فََل 
َ
ٓ أ ا ِۖ فَلَمه ح ححبُّ ٱٓأۡلفحلحنَي َهََٰذا َرَب 

ُ
ا  ٧٦قَاَل ََلٓ أ فَلَمه

َقَمَر بَازحَغ  
حن له  قَاَل َهََٰذا رََءا ٱلح فََل قَاَل لَئ

َ
آ أ ِۖ فَلَمه ح مح َرَب 

حنَي  ٓال  ُكوَننه محَن ٱلحَقوحمح ٱلضه
َ
ح َۡل ّنح َرَب  دح ا  ٧٧َيهح فَلَمه

َس بَازحَغة   مح ٓ  رََءا ٱلشه ح َهََٰذا آ َقاَل َهََٰذا َرَب  ۖۡ فَلَمه ََبُ كح
َ
أ

ح بَرحٓيء  
فَلَتح قَاَل تََٰيََٰقوحمح إحّن 

َ
حُكوَن  أ ا تُّشح حمه إحّن ح  ٧٨م 

حي َفَطَر  حَّله َ ل ِهح ُت وَجح هح ۡرَض َحنحيف  وَجه
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ۖۡ ٱلسه ا

ح  ُمّشح
ح ۠ محَن ٱل نَا

َ
ٓ أ ۚۥْ قَاَل  ٧٩كحنَي َوَما ُهۥ قَوحُمُه وََحآجه

َخاُف َما 
َ
ِۚ َوََلٓ أ َٰنح دح َهَدى

ح َوقَ ح ِفح ٱَّلله
ٓو ي  جُّ تَُحَٰٓ

َ
أ

ح َشيح  ن يََشآَء َرَب 
َ
ٓ أ ٓ إحَله حهۦح حُكوَن ب ح ُكه تُّشح َع َرَب  ْۚ وَسح ا

ٍء عحلح  ح فَََل َۡ
َ
ْۚ أ ُروَن ًما َخاُف َمآ  ٨٠َتَتَذكه

َ
َوَكيحَف أ

ح َما لَمح  حٱَّلله ُتم ب
كح َ ۡشح
َ
نهُكمح أ

َ
ُتمح َوََل ََّتَافُوَن أ كح َ ۡشح

َ
أ

حهۦح َعلَيحُكمح ُسلحَطَٰن    ب
حلح ْۚ ُيََن  َحقُّ ا

َ
ح أ َفرحيَقنيح

يُّ ٱلح
َ
فَأ

لَُموَن  نحِۖ إحن ُكنُتمح َتعح مح
َ حٱۡلح  ٨١ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امي را که ابراهيم به پدرش آذر گفت: و ياد کن هنگ

گمان من، تو و قومت کني؟ بيآيا بتهايي را عبادت مي

و اين چنين ملک  ﴾74﴿بينم. را در گمراهي آشکار مي

عظيم آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم تا از 

وقتي شب او را دربر  ﴾75﴿يقين کنندگان باشد. 

ين پروردگار من اي را ديد، گفت: اگرفت، ستاره

است! وقتي که غروب کرد، گفت: من غروب کنندگان 

وقتي ماه را در حال طلوع ديد،  ﴾76﴿را دوست ندارم. 

گفت: اين پروردگار من است! هنگامي که ماه ناپديد 

شد، گفت: اگر پروردگارم مرا هدايت نکند بدون 

وقتي که  ﴾77﴿شک از زمرة قوم گمراه خواهم بود. 

حال طلوع ديد، گفت: اين پروردگار خورشيد را در 

من است، اين بزرگتر است! وقتي خورشيد غروب کرد، 

خدا شريک گفت: اي قوم من! من از آنچه براي 

 گمان من روي خود رابي ﴾78﴿ سازيد بيزارم.مي

ام که آسمانها و زمين را آفريده سوي کسي نمودهبه

و قومش با او  ﴾79﴿ است و من از مشرکان نيستم.

جادله کردند، گفت: آيا دربارة خدا با من مجادله م

کنيد، حال آنکه مرا هدايت کرده است؟ و از آنچه مي

ترسم مگر اينکه گيريد، نميکه با خدا شريک مي

پروردگارم چيزي بخواهد. علم و آگاهي پروردگارم 

 پذيريد.همه چيز را دربر گرفته است. آيا پند نمي

ترسم که شريک خدا و چگونه من از چيزي مي ﴾81﴿

سازيد؟ حال آنکه شما از اينکه چيزي را شريک مي

براي شما  خدا گردانيد، که )خداوند( دليلي دربارة آن

هراسيد؟ پس کداميک از دو گروه نفرستاده است، نمي

 ﴾81﴿ دانيد.سزاوار امنيّت است اگر شما مي
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ح  بحُسٓواْ إحيَمََٰنُهم ب
حيَن َءاَمُنواْ َولَمح يَلح ْوَلَٰٓئحَك لَُهُم ٱَّله

ُ
ُظلحٍم أ

َتُدوَن  هح ُن وَُهم مُّ مح
َ ٓ َءاَتيحَنََٰهآ  ٨٢ٱۡلح ُتَنا حلحَك ُحجه َوت

َٰ قَوحمحهحۚۦْ نَرحَفُع َدَرَجَٰت  
هشَ  إحبحَرَٰهحيَم لََعَ ن ن ُۗ إحنه َربهَك مه آُء

ُقوَبْۚ ُُكًّ  ٨٣ َحكحيٌم َعلحيم   َحََٰق َوَيعح ۥٓ إحسح َووََهبحَنا ََلُ
ْۚ وَ  َنا حيهتحهۦح َداوُۥَد َهَديح ۖۡ َومحن ُذر  َنا محن َقبحُل نُوًحا َهَديح

حَك  يُّوَب َوُيوُسَف َوُموََسَٰ َوَهَُٰروَنْۚ َوَكَذَٰل
َ
وَُسلَيحَمََٰن َوأ

نحنَي  سح حُمحح ََيَٰ وَعحيََسَٰ  ٨٤ََنحزحي ٱل َوَزَكرحيها َوَيحح
َاَسۖۡ ُك   

نَي  ِإَوَلح َٰلححح حَن ٱلصه َمَٰعحيَل َوٱلحيََسعَ  ٨٥م   ِإَوسح
 َوُيونَُس َولُوط  

ْۚ َولُُك   لحَنا لََعَ ا َومحنح  ٨٦ٱلحَعَٰلَمحنَي  فَضه
 َٰ َو َٰتحهحمح ِإَوخح حتَٰيه حهحمح َوُذر  َتبَيحَنَُٰهمح وََهَديحَنَُٰهمح َءابَآئ ۖۡ َوٱجح حهحمح ن

َرَٰط   َتقحيم   إحََلَٰ صح سح حَك ُهَدى ٱ  ٨٧ مُّ حهۦح َٰۚل دحي ب ح َيهح َّلله
حۚۦْ َولَوح  ا  َمن يََشآُء محنح عحَبادحه  َۡلَبحَط َعنحُهم مه

ْ ُكوا َ ۡشح
َ
أ

َملُوَن  ْ َيعح حيَن َءاَتيحَنَُٰهُم ٱلحكحَتََٰب  ٨٨ََكنُوا ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله
ُ
أ

حَنا  ُؤََلٓءح َفَقدح َوُكه حَها َهَٰٓ ُفرح ب ْۚ فَإحن يَكح َة َم َوٱنلُُّبوه ُكح
َوٱۡلح

حَها قَوحم   ْ ب َٰفحرحيَن ا لهيحُسوا حَك حَها ب حي ٨٩ب ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله
ُ
َن أ
سح 
َ
ٓ أ ُۗ قُل َله هح َتدح َُٰهُم ٱقح ۖۡ فَبحُهَدى ُ لُُكمح َعلَيحهح َهَدى ٱَّلله
حلحَعَٰلَمحنَي  َرىَٰ ل ًراۖۡ إحنح ُهَو إحَله ذحكح جح

َ
 ٩٠أ
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 اند و ايمانشان را به شرککساني که ايمان آورده

 اند، امنيت، ايشان را سزد و آنان راه يافتگانند.نيالوده

يل ما بود که به ابراهيم داديم تا در و اينها دال ﴾82﴿

ار گيرد، درجات هرکس را که برابر قومش به ک

بريم، بدون شک پروردگار تو با بخواهيم باال مي

و اسحاق و يعقوب را به او   ﴾83﴿ حکمت و داناست.

بخشيديم، و هريک را هدايت کرديم، و پيشتر نوح را 

ان و ايوب نيز هدايت نموديم، و از نسل او داود و سليم

و يوسف و موسي و هارون )را هدايت کرديم( و اين 

و زکريا و  ﴾84﴿دهيم. چنين نيکوکاران را پاداش مي

يحيي و الياس )را هدايت کرديم( و همة آنان از 

و اسماعيل و يَسَع و يونس و  ﴾85﴿صالحان بودند. 

و  ﴾86﴿ جهانيان برتري داديم. لوط، که جملگي را بر

دان و برادرانشان برخي را بر جهانيان از پدران و فرزن

برتري داديم، و آنان را برگزيديم، و به راه راست 

اين هدايت خدا است که  ﴾87﴿ کرديم.هدايت 

نمايد، هرکس از بندگانش را بخواهد بدان هدايت مي

ام و اگر شريک ورزيده بودند قطعاً هر آنچه را که انج

ايشان  ﴾88﴿ شد.رفت و نابود ميداده بودند هدر مي

وت را بدانان اند که کتاب و داوري و نبکساني

بخشيديم، پس اگر ايشان نسبت به آن کفر بورزند ما 

کنيم که به آن کفر دار آن ميکساني را عهده

ايشان کساني هستند که خداوند  ﴾89﴿ ورزند.نمي

آنان را هدايت نموده است، پس به هدايت آنان اقتدا 

خواهم، اين قرآن چيزي نميکن. بگو: از شما مزدي 

 ﴾91﴿جز ياد آوري و پند براي جهانيان نيست. 
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 َٰ ُ لََعَ نَزَل ٱَّلله
َ
ۦٓ إحذح قَالُواْ َمآ أ ح رحه َ َحقه قَدح َوَما قََدُرواْ ٱَّلله

ء    بََّش   ح َۡ حن  حهۦح  م  حي َجآَء ب
نَزَل ٱلحكحَتََٰب ٱَّله

َ
قُلح َمنح أ

ِۖ ى ا وَُهد  ُموََسَٰ نُور   حلنهاسح يَس  ل  ََتحَعلُونَُهۥ قََراطح
ُتم ُتبحُدوَنَها َوَُّتحُفوَن َكثحي   حمح نُتمح اۖۡ وَُعل 

َ
ْ أ لَُمٓوا ا لَمح َتعح مه

هحمح يَلحَعُبوَن  ۖۡ ُثمه َذرحُهمح ِفح َخوحضح ُ ۖۡ قُلح ٱَّلله َوََلٓ َءابَآؤُُكمح
نَزلحَنَُٰه ُمَباَرك   ٩١

َ
َ  َوَهََٰذا كحَتٌَٰب أ حي َبنيح ُق ٱَّله ح َصد  مُّ

محُنوَن يَدَ  حيَن يُؤح ْۚ َوٱَّله لََها مه ٱلحُقَرىَٰ َوَمنح َحوح
ُ
َر أ ُنذح يحهح َوتلح

حهحمح ُُيَافحُظوَن  َٰ َصََلت
حهحۖۦۡ وَُهمح لََعَ محُنوَن ب َرةح يُؤح حٱٓأۡلخح ب

وح قَاَل  ٩٢
َ
بًا أ ح َكذح ىَٰ لََعَ ٱَّلله ََتَ نح ٱفح ُم محمه

لَ ظح
َ
َوَمنح أ

َ إحََله َولَمح يُوَح إحََلحهح  وۡحح
ُ
ء  أ ح نزحُل محثحَل  َۡ

ُ
َوَمن قَاَل َسأ

َٰلحُموَن ِفح َغَمَرَٰتح  ُۗ َولَوح تََرىَٰٓ إحذح ٱلظه ُ نَزَل ٱَّلله
َ
ٓ أ َما

رحُجٓواْ  خح
َ
يهحمح أ يحدح

َ
ْ أ ُطٓوا َمَلَٰٓئحَكُة بَاسح

ح حَموحتح َوٱل ٱل
حَما ُكنُتمح  ُهونح ب

ح َن َعَذاَب ٱل َوحَم َُتحَزوح نُفَسُكُمۖۡ ٱَلح
َ
أ

ح  ح َوُكنُتمح َعنح َءاتََٰيَٰتحهۦح َتُقولُوَن لََعَ ٱَّلله َق 
َ ٱۡلح  َغيح

وَن  ُ َبح َتكح ئحُتُمونَا فَُرََٰدىَٰ َكَما  ٩٣تَسح َوَلَقدح جح
ة   َل َمره وه

َ
َنَُٰكمح أ لحَنَُٰكمح َورَ  َخلَقح ا َخوه ُتم مه آَء َوتََركح

حيَن  ۖۡ َوَما نََرىَٰ َمَعُكمح ُشَفَعآَءُكُم ٱَّله ُظُهورحُكمح
نهُهمح 
َ
ُتمح أ َع بَيحَنُكمح  زََعمح ْْۚ لََقد تهَقطه َُٰٓؤا فحيُكمح ُۡشََك

ا ُكنُتمح تَزحُعُموَن   ٩٤َوَضله َعنُكم مه
 
 
 
 
 
 

و خداوند را آنگونه که شايستة شأن و منزلت اوست 

نشناختند، وقتي که گفتند: خداوند بر هيچ انساني 

چيزي نازل نکرده است، بگو: چه کسي آن کتابي را 

ورده است؟ )همان کتابي که( نازل کرده که موسي آ

نور و هدايت است و شما آن را در کاغذهايي 

کنيد، و نويسيد، )مقداري از آن را( آشکار ميمي

کنيد. و چيزهايي به شما آموخته بسياري را پنهان مي

دانستيد، بگو: خدا شد که شما و پدرانتان آن را نمي

خود )همه را فرستاده( سپس آنها را بگذار تا در باطل 

و اين کتابي است که ما آن را نازل  ﴾91﴿ فرو روند.

ايم و با برکت است، تصديق کنندة کتابهايي است کرده

اند، و تا با آن اهل مکه و کساني که پيش از آن بوده

که در اطراف آن هستند بيم دهي. و کساني که به 

ر آورند، و آنان بآخرت ايمان دارند به آن ايمان مي

و کيست ستمگرتر  ﴾92﴿ ورزند.ظت مينمازشان محاف

از کسي که بر خدا دروغ بندد، يا بگويد: به من وحي 

شده حال آنکه به او چيزي وحي نشده است، و کسي 

که بگويد: مانند آنچه خدا نازل کرده است نازل 

خواهم کرد؟ و اگر ستمکاران را در آن وقت که در 

ه ديدي، )مالحظاند، ميگ فرو رفتهگردابهاي مر

هايشان را )به طرف آنان( کردي( که فرشتگان دستمي

گويند: جان خود را بيرون اند، )و( به آنها ميدراز کرده

بستيد و کنيد، امروز به سبب دروغهايي که بر خدا مي

تان در برابر پيروي کردن از به سبب خود بزرگ بيني

و شما  ﴾93﴿ بينيد.اي ميکنندهآيات خدا عذاب خوار

ايد، همانگونه که روز نخست نها پيش ما آمدهتک و ت

شما را آفريديم، و آنچه را که به شما داده بوديم پشت 

سر خود نهاديد، و شفاعت کنندگان و ميانجيگراني را 

کرديد شريک )خدا( بينيم که ادّعا ميبا شما نمي

پيوند ميان شما گسيخته، و آنچه را  هستند، به طور قطع

 ﴾94﴿ دست شما رفته است.کرديد از ادّعا مي
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ۖۡ َُيحرحُج ٱلحَۡحه محَن  ح َوٱنلهَوىَٰ َب 
َ فَالحُق ٱۡلح ۞إحنه ٱَّلله

 َٰ ّنه
َ
ۖۡ فَأ ُ َٰلحُكُم ٱَّلله ْۚ َذ َۡح ح

حتح محَن ٱلح َمي 
ح حتح َوُُمحرحُج ٱل َمي 

ح ٱل
فَُكوَن  حَل َسَكن   ٩٥تُؤح َباحح وََجَعَل ٱَله حصح

ا فَالحُق ٱۡلح
َس َوٱلحَقَمَر حُ  مح َبان  َوٱلشه يُر سح دح حَك َتقح َٰل ْۚ َذ َعزحيزح ا

ٱلح
َتُدواْ  ٩٦ٱلحَعلحيمح  َهح حي َجَعَل لَُكُم ٱنلُُّجوَم تلح وَُهَو ٱَّله

م   لحَنا ٱٓأۡلتََٰيَٰتح لحَقوح رح  قَدح َفصه َحح
ح َوٱبلح ََب 

حَها ِفح ُظلَُمَٰتح ٱلح  ب
لَُموَن  س   ٩٧َيعح حن نهفح ُكم م 

َ
نَشأ
َ
حٓي أ َدة   وَُهَو ٱَّله  َوَٰحح

ُۗ َفُمسح  َتوحَدع  م  َتَقر   َوُمسح لحَنا ٱٓأۡلتََٰيَٰتح لحَقوح  َقدح فَصه
َقُهوَن  نَزَل محَن  ٩٨َيفح

َ
حٓي أ َمآءح َمآء  وَُهَو ٱَّله  ٱلسه
ء   ح َۡ ح 

حهۦح َنَباَت ُك  َنا ب رَجح خح
َ
َنا محنحُه  فَأ رَجح خح

َ
ا َخۡضح  فَأ

حرحُج محنحُه َحب   
ََتَاكحب  َّنُّ لح محن َطلح ا مُّ عحَها ا َومحَن ٱنلهخح

َٰت   َدانحَية  قحنحَوان   َناب   وََجنه عح
َ
حنح أ اَن  م  مه يحُتوَن َوٱلرُّ َوٱلزه

تَبحه   َ ُمشح ثحَمَر ا وََغيح
َ
ٓ أ ٓ إحَذا ۦح  إحََلَٰ َثَمرحه

ْ ُمتََشَٰبحهٍ  ٱنُظُرٓوا
َٰلحُكمح ٓأَلتََٰيَٰت   ۦْٓۚ إحنه ِفح َذ م   َوَينحعحهح حَقوح محُنوَن يُ  ل   ٩٩ؤح

 ٓ ََك ح ُۡشَ ه ْ َّللح حنَي وََجَعلُوا ْ ََلُۥ بَن ۖۡ وََخَرقُوا نه وََخلََقُهمح ح
َء ٱۡلح
 ِۚ ح عحلحم  حَغيح ُفونَ ُسبحَحََٰنُهۥ َوتََعَٰ  َوَبَنَٰتِۢ ب ا يَصح  ١٠٠ َلَٰ َعمه

َٰ يَُكوُن ََلُۥ َوَل   ّنه
َ
ِۖ أ ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح يُع ٱلسه َولَمح  بَدح
ُۥ  ۖۡ تَُكن َله َبة  ء ِۖ  َصَٰحح ح َۡ ٍء وَُهَو بحكُ  وََخلََق ُكه  ح َۡ ح 

ل 
  ١٠١َعلحيم  
 
 
 
 
 
 

بدون شک خداوند شکافندة دانه و هسته است، زنده را 

از مرده بيرون ميکند، و بيرون کنندة مرده از زنده 

 ؟!.شويداست، اين خداست، پس چگونه منحرف مي

شکافندة صبح است، و شب را ماية آرامش و  ﴾95﴿

ن است. ايداده خورشيد و ماه را وسيلة حساب قرار

و او  ﴾96﴿ سنجش و تدبير خداوند عزيز و آگاه است.

خدايي است که ستارگان را براي شما آفريده است تا 

ن هاي خشکي و دريا با آن راه يابيد، بدودر تاريکي

دانند بيان شک ما آيات قرآني را براي قومي که مي

و او خدايي است که شما را از يک  ﴾97﴿ ايم.داشته

حل استقرار و )براي شما( م شخص آفريده است. پس

محل امانتي )قرار داد(. همانا ما آيات را براي قومي که 

و او خدايي است که از  ﴾98﴿ ايم.فهمند بيان کردهمي

فرو فرستاده است، و به وسيلة آن هر  آسمانها آبي

را رويانديم، و از آن )گياه( جوانة سبزي را  چيزي

آوريم، مي بيرون ميبيرون آورديم، و از آن، دانة متراک

هاي آويزان و هاي درخت خرما خوشهو از شکوفه

نزديک به هم، و باغهايي از انگور و زيتون و انار پديد 

آوريم که همگون و يا ناهمگونند. به ميوة آن مي

دهد، و به رسيدن آن بنگريد، بنگريد آنگاه که ميوه مي

همانا در اين داليلي است براي قومي که ايمان 

ها را شريک خدا قرار دادند، و جن ﴾99﴿ آورند.مي

خداوند آنها را آفريده است و ـ از روي درحاليکه 

ناداني ـ براي خدا پسران و دختراني قرار دادند. او پاک 

 کنند.و منزّه است از آنچه که او را بدان توصيف مي

پديد آورندة آسمانها و زمين است، چگونه  ﴾111﴿

شته باشد، درحاليکه او همسري ممکن است فرزنداني دا

ندارد؟ و هر چيزي را آفريده است و او به هر چيزي 

 ﴾111﴿دانا است. 
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ء   ح َۡ ح 
ۖۡ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَوۖۡ َخَٰلحُق ُك  ُ َربُُّكمح َٰلحُكُم ٱَّلله  َذ

 ْۚ ُبُدوهُ ء  فَٱعح ح َۡ ح 
َٰ ُك  رحُكُه  ١٠٢َوكحيل   وَُهَو لََعَ  تُدح

َله
بحَصَُٰر وَُهَو 

َ َبحُي ٱۡلح
يُف ٱۡلح ۖۡ وَُهَو ٱللهطح بحَصََٰر

َ رحُك ٱۡلح يُدح
بحَِصَ  ١٠٣

َ
ۖۡ َفَمنح أ حُكمح ب  حُر محن ره قَدح َجآَءُكم بََصآئ

۠ َعلَيحُكم  نَا
َ
ٓ أ ْۚ َوَما َ َفَعلَيحَها هحۖۦۡ َوَمنح َعمح سح فَلحَنفح

َفحيظ   حُف ٱٓأۡلتََٰيَٰتح  ١٠٤ ِبح حَك نَُِص  َت َوَكَذَٰل َُقولُواْ َدرَسح َوَلح
 ُ م  َونلح حَنُهۥ لحَقوح لَُموَن  بَي  َ إحََلحَك محن ٱتهبحعح  ١٠٥َيعح وۡحح

ُ
ٓ أ َما

حكحنيَ  ُمّشح
ح رحضح َعنح ٱل عح

َ
حَكۖۡ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَوۖۡ َوأ ب  َولَوح  ١٠٦ ره

يحهحمح َحفحيظ  
ُْۗ َوَما َجَعلحَنََٰك َعلَ ُكوا َ ۡشح

َ
ٓ أ ُ َما ۖۡ َشآَء ٱَّلله ا

حَوكحيل   يحهحم ب
نَت َعلَ

َ
ُعوَن  ١٠٧ َوَمآ أ حيَن يَدح َوََل تَُسبُّواْ ٱَّله

ح عحلحم    حَغيح َوُۢا ب َ َعدح  ٱَّلله
ْ ح فَيَُسبُّوا حَك  محن ُدونح ٱَّلله َكَذَٰل
ٍة  مه
ُ
ح أ
ُعُهمح َزيهنها لحُك  رحجح حهحم مه َعَملَُهمح ُثمه إحََلَٰ َرب 

َملُوَن  ْ َيعح حَما ََكنُوا حُئُهم ب ح  ١٠٨َفُينَب  حٱَّلله  ب
ْ قحَسُموا

َ
َد  َوأ َجهح

حن َجآَءتحُهمح َءايَة   يحَمَٰنحهحمح لَئ
َ
ُ  أ ْۚ قُلح إحنهَما َله حَها محُُنه ب ؤح

َهآ إحَذا َجآَءتح ََل  نه
َ
عحرُُكمح أ حۖۡ َوَما يُشح ٱٓأۡلتََٰيَُٰت عحنَد ٱَّلله

محُنوَن  فح  ١٠٩يُؤح
َ
حُب أ بحَصَٰرَُهمح َكَما لَمح َوُنَقل 

َ
َدَتُهمح َوأ

َل  وه
َ
ٓ أ حهۦح  ب

ْ محُنوا ة   يُؤح َمُهوَن  َمره َيَٰنحهحمح َيعح َونََذرُُهمح ِفح ُطغح
١١٠  

اين است خدا پروردگار شما، هيچ معبود به حقي جز او 

نيست، هر چيزي را آفريده است، پس او را بپرستيد، و 

او بر هر چيزي وکيل است )و هر چيزي تحت وکالت 

ها او را احاطه چشم ﴾112﴿و سرپرستي او قرار دارد(. 

کند، و او دقيق و ند، و او چشمها را احاطه ميکننمي

به راستي که داليل روشني از  ﴾113﴿آگاه است. 

جانب پروردگارتان براي شما آمده است، پس هرکس 

ببيند به سود خودش است و هرکس کور شود به زيان 

و  ﴾114﴿خودش است، و من بر شما مراقب نيستم. 

در رابطه با همچنان )که در اين قرآن براهين آشکاري 

توحيد و نبوتّ و معاد براي مشرکان بيان نموديم( آيات 

را )در رابطه با هر چيزي که آن را ندانند( بيان 

داريم تا )آن هنگام به دروغ( بگويند: تو درس مي

اي( و تا آن را از اهل کتاب ياد گرفتهاي )و آن خوانده

ن دانند بيان داريم، و )آنان همارا براي قومي که مي

اند که به پيامبر و آنچه که بر وي نازل شده کساني

از آنچه که از جانب  ﴾115﴿ است ايمان دارند(.

سوي تو وحي شده است پيروي کن، به پروردگارت

هيچ معبود بر حقي جز او نيست، و از مشرکين روي 

واست شرک خو اگر خدا مي ﴾116﴿ بگردان.

ايم، و ترا ندادهورزيدند، و ما ترا مراقب ايشان قرار نمي

 ايم که به اصالح احوالشان بپردازي.مکلف نساخته

و کساني را ناسزا نگوييد که غير از خدا را به  ﴾117﴿

خوانند، تا آنان تجاوزکارانه و از روي ناداني فرياد مي

خدا را دشنام ندهند، اين چنين براي هر ملت و هر 

 بازگشتشانايم، سپس گروهي کارهايشان را آراسته

سوي پروردگارشان است و آنگاه آنان را از آنچه که به

مشرکان با همة توان  ﴾118﴿ سازد.کردند آگاه ميمي

ش اي پيخود و با تأکيد سوگند خوردند که اگر نشانه

ها و آنها بيايد به آن ايمان خواهند آورد، بگو: نشانه

دانيد اگر براي معجزات نزد خدا است، و شما چه مي

و  ﴾119﴿ آورند.زه هم( بيايد باز ايمان نميايشان )معج

سازيم، آنگونه که هايشان را دگرگون ميدلها و چشم

نخستين بار به آن ايمان نياوردند، و آنان را در 

  ﴾111﴿کنيم. گمراهيشان سرگشته رها مي
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ََتَٰ  حَموح َمَلَٰٓئحَكَة َوَُكهَمُهُم ٱل
ح ٓ إحََلحهحُم ٱل َا

نلح َنا نَزه نه
َ
 ۞َولَوح أ

ء   ح َۡ يحهحمح ُكه 
نَا َعلَ ُ ُقُبَل   وََحَّشح ْ َلح ا ََكنُوا ٓ  مه ْ إحَله محُنٓوا ؤح

ََثَُهمح ََيحَهلُوَن  كح
َ
نه أ ُ َوَلَٰكح ن يََشآَء ٱَّلله

َ
حَك  ١١١أ َوَكَذَٰل

ح نَبح ٍ َعُدو   
نَجَعلحَنا لحُك  ح

نَي ٱۡلح ح يُوۡحح ا َشَيَٰطح ن  ح
سح َوٱۡلح

ُضُهمح إحََلَٰ َبعحض   لح ُغُرور  زُخح  َبعح آَء اْۚ َولَوح شَ ُرَف ٱلحَقوح
وَن  ََتُ َغَٰٓ إحََلحهح  ١١٢َربَُّك َما َفَعلُوُهۖۡ فََذرحُهمح َوَما َيفح َصح َوتلح

فح 
َ
ََتحفُواْ أ َقح َرةح َولحَيحَضوحهُ َوَلح حٱٓأۡلخح محُنوَن ب حيَن ََل يُؤح

َدةُ ٱَّله
ََتحفُوَن  قح بحتَ  ١١٣َما ُهم مُّ

َ
ح أ َ ٱَّلله َفَغيح

َ
ا وَُهَو غح َحَكم  أ

 ْۚ َل  نَزَل إحََلحُكُم ٱلحكحَتََٰب ُمَفصه
َ
حٓي أ حيَن  ٱَّله َوٱَّله

ل   نهُهۥ ُمََنه
َ
لَُموَن أ حَك  َءاَتيحَنَُٰهُم ٱلحكحَتََٰب َيعح ب  حن ره م 

ََتحيَن  ُممح
ح ِۖ فَََل تَُكوَننه محَن ٱل ح َق 

حٱۡلح تح َُكحَمُت  ١١٤ب َوَتمه
ق   دح حَك صح ْۚ َرب  َل  محيُع   َله ا وََعدح َل لحَُكحَمَٰتحهحۚۦْ وَُهَو ٱلسه ح ُمَبد 
لُّوَك  ١١٥ٱلحَعلحيُم  ۡرضح يُضح

َ ََثَ َمن ِفح ٱۡلح كح
َ
عح أ ِإَون تُطح

نه ِإَونح ُهمح إحَله  حْۚ إحن يَتهبحُعوَن إحَله ٱلظه َعن َسبحيلح ٱَّلله
لُّ َعن  ١١٦ََيحُرُصوَن  لَُم َمن يَضح عح

َ
إحنه َربهَك ُهَو أ

يَن َسبحيلحهحۖۦۡ  َتدح حُمهح حٱل لَُم ب عح
َ
ا ُذكحَر  ١١٧وَُهَو أ ْ محمه فَُُكُوا

ح َعلَيحهح إحن ُكنُتم أَِب ُم ٱَّلله محنحنَي ٱسح   ١١٨تََٰيَٰتحهۦح ُمؤح
 
 
 
 
 
 
 
 

فرستاديم، و مردگان سوي آنها ميبه و اگر فرشتگان را

گفتند، و هر چيزي را آشکارا در مقابل با آنها سخن مي

آوردند ـ مگر باز هم ايمان نمي آورديم،آنان گرد مي

و  ﴾111﴿ اينکه خدا بخواهد ـ اما بيشترشان نادانند.

گونه براي هر پيامبري دشمناني از شياطين انس و بدين

جن قرار داديم. گروهي از آنها سخنان فريبنده و 

کنند، تا ايشان اساس را پنهاني به گروه ديگر القا ميبي

خواست چنين رت ميرا فريب دهند، و اگر پروردگا

 کردند، پس آنان را بگذار تا دروغ ببافد.کاري را نمي

و تا دلهاي کساني که به آخرت باور ندارند به  ﴾112﴿

آن )سخن باطل( گرايش پيدا کند، و آن را بپسندند و 

 ﴾113﴿مرتکب چيزي شوند که بايد مرتکب شوند. 

پس، آيا غير از خدا داوري را بجويم؟ حال آنکه او 

 ي است که کتاب را به صورت روشن و واضحکس

سوي شما نازل کرده است. و کساني که کتاب را به

دانند که آن از جانب پروردگارت ايم، ميبديشان داده

به حق نازل دشه است. پس، تو از شک کنندگان 

و فرمان و سخن پروردگارت صادقانه و  ﴾114﴿ مباش.

د فرمانهاي توانهيچکس نمي دادگرانه انجام پذيرفت،

و  ﴾115﴿ او را دگرگون نمايد و او شنواي دانا است.

اگر از بيشتر کساني که در زمين هستند پيروي نمايي، 

سازند. آنان جز از گمان ترا از راه خدا گمراه مي

کنند، و جز از روي ظن و تخمين )خويش( پيروي نمي

بدون شک پروردگارت به  ﴾116﴿ گويند.سخن نمي

شود داناتر است، از راه او منحرف مي)حال( کسي که 

پس  ﴾117﴿باشد. تر ميو او به راه يافتگان آگاه

بخوريد از آنچه نام خدا بر آن برده شده است اگر شما 

  ﴾118﴿ به آيات او ايمان داريد.
 



 سوره  أنعام                          143                                                      قرآن كريم ترمجه معانى     
 

 

ح َعلَيحهح  ُم ٱَّلله ا ُذكحَر ٱسح ْ محمه ُكلُوا
ح
َله تَأ

َ
َوَما لَُكمح أ

َل لَُكم مه  َم َعلَيحُكمح إحَله َما َوقَدح فَصه ا َحره
ُتمح إحََلحهح  ِإَونه َكثحي   ُطرحرح ح ا ٱضح حَغيح حهحم ب َوآئ هح

َ
حأ وَن ب

لُّ ُضح َله
ينَ  َتدح حُمعح حٱل لَُم ب عح

َ
ْ َظَٰهحَر  ١١٩ عحلحٍمِۚ إحنه َربهَك ُهَو أ َوَذُروا

ۥْٓۚ  َنُه ثحمح َوَباطح ح
ثحَم َسُيجح  ٱۡلح ح

ُبوَن ٱۡلح سح حيَن يَكح َن إحنه ٱَّله َزوح
ََتحفُوَن   َيقح

ْ حَما ََكنُوا َكرح  ١٢٠ب
ا لَمح يُذح ْ محمه ُكلُوا

ح
َوََل تَأ
 ُۗ ق  ح َعلَيحهح ِإَونهُهۥ َلفحسح ُم ٱَّلله نَي ََلُوُحوَن  ٱسح َيَٰطح ِإَونه ٱلشه

َآ  َلح وح
َ
ُتُموُهمح إحنهُكمح إحََلَٰٓ أ َطعح

َ
ۖۡ ِإَونح أ لُوُكمح َُجَٰدح حهحمح َلح ئ

حُكوَن  َو مَ  ١٢١لَُمّشح
َ
حح ن ََكَن َميحت  أ

َ
َييحَنَُٰه وََجَعلحَنا ََلُۥ ا فَأ

حهۦح نُور   لَُمَٰتح ا َيمحَشح ب َثلُُهۥ ِفح ٱلظُّ ِفح ٱنلهاسح َكَمن مه
َارحج   حَك  لَيحَس ِبح ْۚ َكَذَٰل حنحَها َٰفحرحيَن َما ََكنُواْ م  َك

حلح حَن ل ُزي 
َملُوَن  َ  ١٢٢َيعح َكََٰبح

َ
َيٍة أ ح قَرح

حَك َجَعلحَنا ِفح ُك   َوَكَذَٰل
هحمح  نُفسح

َ
حأ  ب
ُكُروَن إحَله ۖۡ َوَما َيمح ْ فحيَها ُكُروا َمح ُُمحرحمحيَها َلح

ُعُروَن  ْ لَن نُّ  ِإَوَذا َجآَءتحُهمح َءايَة   ١٢٣َوَما يَشح محَن قَالُوا ؤح
لَُم َحيحُث  عح

َ
ُ أ حا ٱَّلله َ رُُسُل ٱَّلله وَتح

ُ
ٓ أ ََتَٰ محثحَل َما َٰ نُؤح َحِته
ۗۥُ َسُيصح  ْ َصَغاٌر عحنَد ََيحَعُل رحَساتَلَُه َرُموا جح

َ
حيَن أ يُب ٱَّله

ح وََعَذاب   ُكُروَن  ٱَّلله حَما ََكنُواْ َيمح يُدُۢ ب   ١٢٤َشدح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و شما را چه شده است که از گوشت حيواني که نام 

خوريد؟ حال آنکه خدا بر آن برده شده است نمي

خداوند آنچه را که بر شما حرام کرده ـ جز آنچه بدان 

است. و  ايد ـ به تفصيل برايتان بيان نمودههناچار شد

راستي  بسياري )از مردم، ديگران را( بدون آگاهي و به

گمان سازند. بياز روي هوي و هوس گمراه مي

و  ﴾119﴿ تر است.پروردگارت به تجاوزکاران آگاه

گناهانِ آشکار و پنهان را ترک کنيد، همانا کساني که 

شوند نچه که مرتکب ميدهند به سب آگناه انجام مي

و از آنچه نام  ﴾121﴿به زودي کيفر داده خواهند شد. 

خدا بر آن برده نشده است، نخوريد، همانا آن گناه 

کنند گمان شياطين به دوستان خود القا مياست، و بي

تا با شما به مجادله بپردازند، و اگر از آنان اطاعت کنيد 

ا کسي که آي ﴾121﴿همانا شما مشرک خواهيد بود. 

ري مرده بود، و ما او را زنده گردانيديم، و برايش نو

قرار داديم، که در پرتو آن درميان مردم راه برود مانند 

تواند از کسي است که در تاريکي گرفتار آمده و نمي

کردند آن بيرون بيايد؟ اينگونه براي کافران آنچه مي

و اين چنين در هر شهري  ﴾122﴿ آراسته شده است.

گماريم، تا در آنجا به دمداران مجرمش را ميسر

نيرنگ بپردازند، ولي آنان جز به خودشان نيرنگ 

و هرگاه آيه و دليلي  ﴾123﴿دانند. زنند، اما نمينمي

آوريم مگر يگويند: هرگز ايمان نمپيش آنها بيايد، مي

اينکه مانند آنچه که به پيامبران خدا داده شده است به 

داند که رسالت خود خداوند بهتر مي ما نيز داده شود.

را کجا قرار دهد، به زودي کساني را که مرتکب گناه 

و جنايت شدند، به سزاي نيرنگشان در پيشگاه خدا 

شکنجه و خواري خواهد رسيد، و به سبب نيرنگي که 

 ﴾124﴿ رسد.ورزيدند عذاب سختي به ايشان ميمي
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 َ يَُهۥ يَّشح دح ن َيهح
َ
ُ أ َلَٰمحِۖ َفَمن يُرحدح ٱَّلله سح ح

حَلح َرهُۥ ل حح َصدح
حًقا َحرَج   َرهُۥ َضي  ُهۥ ََيحَعلح َصدح

له ن يُضح
َ
ا َوَمن يُرحدح أ
نهَما 
َ
َس َكأ حجح ُ ٱلر  حَك ََيحَعُل ٱَّلله ِۚ َكَذَٰل َمآءح ُد ِفح ٱلسه عه يَصه

محُنوَن  حيَن ََل يُؤح حَك  ١٢٥لََعَ ٱَّله َرَُٰط َرب  َوَهََٰذا صح
َتقحيم   ُۗ قَدح َفصه ُمسح م  لحَنا ا ُروَن  ٱٓأۡلتََٰيَٰتح لحَقوح كه  ١٢٦يَذه

َلَٰمح عحنَد  حَما ََكنُواْ ۞لَُهمح َداُر ٱلسه ُُّهم ب ۖۡ وَُهَو َوَلح حهحمح َرب 
َملُوَن  ح قَ َوَيوحَم َُيحُّشُُهمح ََجحيع   ١٢٧َيعح ن  ح

َّشَ ٱۡلح دح ا تََٰيََٰمعح
ح 
حَن ٱۡلح َآؤُُهم م  َلح وح

َ
ِۖ َوَقاَل أ نسح ح

حَن ٱۡلح تُم م  ََثح َتكح نسح ٱسح
حَبعحض   ُضَنا ب َتَع َبعح َتمح ٓ  َربهَنا ٱسح َنا حٓي َوَبلَغح َجلََنا ٱَّله

َ
أ

ٓ إحَله َما  حيَن فحيَها َُٰكمح َخَِٰلح ْۚ َقاَل ٱنلهاُر َمثحَوى لحَت نَلَا جه
َ
أ

ُۗ إحنه َربهَك َحكحيٌم َعلحيم   ُ ح  ١٢٨ َشآَء ٱَّلله
حَك نَُول  َوَكَذَٰل

ح  ا ب َضُۢ َٰلحمحنَي َبعح ُبوَن َبعحَض ٱلظه سح ْ يَكح  ١٢٩َما ََكنُوا
تحُكمح رُُسل  

ح
لَمح يَأ

َ
نسح أ ح

ح َوٱۡلح ن  ح
َّشَ ٱۡلح حنُكمح  تََٰيََٰمعح م 

ُرونَُكمح لحَقآَء  يحُكمح َءاتََٰيَِٰتح َوُينذح
وَن َعلَ َيُقصُّ

تحُهُم  ۖۡ وََغره َنا نُفسح
َ
َٰٓ أ نَا لََعَ  َشهحدح

ْ يَوحمحُكمح َهََٰذاْۚ قَالُوا
َيا وََشهحدُ  نح ُة ٱلُّ ََيوَٰ

نهُهمح ََكنُواْ ٱۡلح
َ
هحمح أ نُفسح

َ
َٰٓ أ ْ لََعَ وا

لحَك ٱلحُقَرىَٰ  ١٣٠َكَٰفحرحيَن  بَُّك ُمهح ن لهمح يَُكن ره
َ
حَك أ َٰل َذ

حُظلحم   لَُها  ب هح
َ
  ١٣١َغَٰفحلُوَن َوأ

 
 
 
 
 
 
 

پس هرکس که خداوند بخواهد او را هدايت نمايد 

سازد، و هرکس را که اش را براي اسالم گشاد ميسينه

کند، انگار که اش را تنگ ميراه کند سينهبخواهد گم

رود اينگونه خداوند پليدي و عذاب را به آسمان باال مي

و  ﴾125﴿آورند. دهد که ايمان نميبر کساني قرار مي

ن آيات را گمااين راه راست پروردگارت است، بي

 ايم.پذيرند توضيح و تفصيل دادهبراي قومي که پند مي

پروردگارشان دارالسالم است، و براي آنان نزد  ﴾126﴿

کردند ياور و سرپرست ايشان او به سبب آنچه مي

و روزي که )خدا( همة آنان را گرد  ﴾127﴿است. 

فرمايد:( اي گروه جنّيان! شما تعداد آورد )و ميمي

زيادي از انسانها را گمراه ساختيد. و دوستانشان از 

برخي  گويند: پروردگارا! برخي از ما ازميانسانها 

ديگر بهره برديم، و به پاياني رسيديم که براي ما مقدّر 

فرمايد: آتش جايگاهتان است، نمودي. خداوند مي

مانيد، مگر آنچه را که او بخواهد، هميشه در آن مي

و  ﴾128﴿ همانا پروردگار تو با حکمت و آگاه است.

کردند اينگونه برخي از ستمکاران را به سبب آنچه مي

اي  ﴾129﴿گردانيم. ت برخي ديگر ميياور و دوس

گروه جن و انس! آيا از ميان شما پيامبراني پيش شما 

و کنند، و شما را از نيامدند که آيات مرا برايتان بازگ

گويند: ما عليه رسيدن به اين روز بر حذر دارند؟ مي

دهيم، و زندگي دنيا آنان را فريب داد. خود گواهي مي

 اند.د که ايشان کافر بودهدهنو عليه خود گواهي مي

اين بدان سبب است که پروردگارت اهل  ﴾131﴿

کند هايشان هالک نميشهرها را به خاطر ستم

 ﴾131﴿خبر باشند. درحاليکه اهل آنجا غافل و بي
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ْْۚ َوَما َربَُّك  َولحُك  ُلوا ا َعمح حمه ا َدَرَجَٰت  م  حَغَٰفحٍل َعمه ب

َملُوَن  ُّ  ١٣٢َيعح َغّنح
 َوَربَُّك ٱلح

ح
َةحِۚ إحن يََشأ  ُذو ٱلرهۡحح
ا يََشآُء َكَمآ  ُكم مه دح لحفح محنُۢ َبعح َتخح هحبحُكمح َويَسح يُذح

مٍ  حيهةح قَوح حن ُذر  ُكم م 
َ
نَشأ
َ
إحنه َما تُوَعُدوَن  ١٣٣َءاَخرحيَن  أ

 ِۖ زحيَن  ٓأَلت  جح حُمعح نُتم ب
َ
ٓ أ َٰ قُلح تََٰيََٰقوحمح  ١٣٤َوَما ْ لََعَ َملُوا ٱعح
ۖۡ َمََّكنَتحُكمح إح  لَُمونَ  ّن ح ََعمحل  َمن تَُكوُن  فََسوحَف َتعح

َٰلحُموَن  لحُح ٱلظه ِۚ إحنهُهۥ ََل ُيفح ارح َٰقحَبُة ٱله وََجَعلُواْ  ١٣٥ََلُۥ َع
يب   نحَعَٰمح نَصح

َ َرحثح َوٱۡلح  محَن ٱۡلح
َ
ا َذَرأ ح محمه ه َفَقالُواْ َهََٰذا ا َّللح

ۖۡ َفَما حَنا ََكٓئ حُّشَ محهحمح َوَهََٰذا ل حزَعح ح ب ه حهحمح فَََل  َّللح ََكٓئ حُّشَ ََكَن ل
 ُۗ حهحمح ََكٓئ ُل إحََلَٰ ُۡشَ ح َفُهَو يَصح ه حۖۡ َوَما ََكَن َّللح ُل إحََل ٱَّلله يَصح

حَك َزيهَن لحَكثحي   ١٣٦َسآَء َما َُيحُكُموَن  حَن  َوَكَذَٰل م 
هحمح  َلَٰدح وح

َ
حكحنَي َقتحَل أ ُمّشح

ح ََكٓؤُُهمح لحُيحُدوُهمح ٱل ُۡشَ
ْ َعلَ  بحُسوا

َلح ُ َما َفَعلُوُهۖۡ َوَلح ۖۡ َولَوح َشآَء ٱَّلله يحهحمح دحيَنُهمح
وَن  ََتُ  ١٣٧فََذرحُهمح َوَما َيفح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و هر يک طبق اعمالشان درجاتي دارند و پروردگارت  

و  ﴾132﴿ خبر نيست.کنند غافل و بيآنچه مي از

نياز و مهربان است، اگر بخواهد شما را پروردگارت بي

د و هرکس را که بخواهد پس از شما بريان ميزا م

دهد، همانطور که شما را از نسل جانشين)تان( قرار مي

گمان بي ﴾133﴿ و نژاد قومي ديگر پديد آورده است.

شود، خواهد آمد، و شما آنچه به شما وعده داده مي

بگو: اي قوم  ﴾134﴿ خدا را ناتوان کنيد. توانيدنمي

من هم )هر طور که خواهيد انجام دهيد، من! هرچه مي

کنم، به زودي خواهيد دانست که سر ( عمل ميبخواهم

انجام جهان از آن کيست، همانا ستمگران رستگار 

و براي خدا از آنچه از کشتزار و  ﴾135﴿ شوند.نمي

اي قرار دادند، و به گمان چهارپايان آفريده است بهره

خود گفتند: اين براي خدا است، و اين براي آنهايي 

ايم. پس آنچه که براي که شريک خدا کرده است

براي خدا  رسيد، و آنچه کهشرکا و بتها بود به خدا نمي

 کنند!!.رسيد. چه بد داوري ميبود به شريکانشان مي

و اينگونه براي بسياري از مشرکان، سران و  ﴾136﴿

شياطينشان کشتن فرزندانشان را زيبا جلوه دادند، تا 

را بر آنان مشتبه گردانند، و  هالکشان کنند و دينشان

کردند. پس خواست آنان چنين نمياگر خداوند مي

 ﴾137﴿بافند رها کن. آنان را با دروغهايي که مي
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نحَعَٰم  
َ
ٓ أ ۦح ه َعُمَهآ إحَله َمن  َوقَالُواْ َهَٰذح ر  َله َيطح وََحرحٌث ححجح

هشَ  حَمتح ُظُهورُهَ ن نحَعٌَٰم ُحر 
َ
محهحمح َوأ حزَعح نحَعَٰم  آُء ب

َ
َله  ا َوأ

ُكُروَن  زحيهحم يَذح يحهحِۚ َسَيجح
آًء َعلَ َ ح َعلَيحَها ٱفحَتح َم ٱَّلله ٱسح

وَن  ََتُ ْ َيفح حَما ََكنُوا هح  ١٣٨ب ْ َما ِفح ُبُطونح َهَٰذح َوقَالُوا
حَصة   نحَعَٰمح َخال

َ ۖۡ ِإَون  ٱۡلح َنا َوَٰجح زح
َ
َٰٓ أ ٌم لََعَ ُكورحنَا َوُُمَره ُ ح

َّل 
يحَتة   ْۚ إحنهُهۥ  َفُهمح  يَُكن مه َفُهمح زحيهحمح َوصح ْۚ َسَيجح ََكُٓء فحيهح ُۡشَ
َلََٰدُهمح  ١٣٩ َحكحيٌم َعلحيم   وح

َ
ْ أ حيَن َقَتلُٓوا َ ٱَّله قَدح َخِسح

ح  حَغيح ُۢا ب ْ َما َرزََقُهُم ٱ عحلحم  َسَفَه ُموا آًء لََعَ وََحره َ ُ ٱفحَتح َّلله
يَن  َتدح ْ ُمهح ْ َوَما ََكنُوا حْۚ قَدح َضلُّوا حٓي ۞وَ  ١٤٠ٱَّلله ُهَو ٱَّله

َٰت    َجنه
َ
نَشأ
َ
ُروَشَٰت   أ عح ُروَشَٰت   مه َ َمعح َل  وََغيح َوٱنلهخح

َع ُُمحَتلحًفا  رح بحه  َوٱلزه اَن ُمتََشَٰ مه يحُتوَن َوٱلرُّ ُكلُُهۥ َوٱلزه
ُ
ا أ
بحه ِۚ  َ ُمتََشَٰ ُهۥ  وََغيح ثحَمَر َوَءاتُواْ َحقه

َ
ٓ أ ٓ إحَذا ۦح ْ محن َثَمرحه ُُكُوا

حۖۦۡ  حفُوٓ يَوحَم َحَصادحه حفحنَي َوََل تُِسح ُمِسح
ح ْْۚ إحنهُهۥ ََل ُُيحبُّ ٱل  ١٤١ا

نحَعَٰمح َۡحُولَة  
َ ا َرزَقَُكُم ٱَوفَرحش   َومحَن ٱۡلح ْ محمه ْۚ ُُكُوا ُ ا َّلله

ِۚ إحنهُهۥ لَُكمح َعُدو    يحَطَٰنح
بحني   َوََل تَتهبحُعواْ ُخُطَوَٰتح ٱلشه مُّ

١٤٢  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ها چهارپايان و فتند: اينو ـ به زعم خودشان ـ گ

کشتزار)هاي( ممنوع است، که جز کسي که ما 

خواهيم نبايد از آن بخورد، و چهارپاياني است که مي

)سوار شدن بر( پشت آنها حرام شده است. و 

چهارپاياني )داشتند( که هنگام ذبح نام خدا را بر آن 

بندند، و به زودي آنها را به بردند. بر خدا دروغ مينمي

 بندند مجازات خواهد کرد.که مي خاطر دروغي

گويند: آنچه در شک اين چهارپايان و مي ﴾138﴿

است ويژة مردان ماست، و بر زنان حرام است، و اگر 

جنين، مرده متولد شود پس آنان همه در آن شريک 

دهد، هستند. به زودي خداوند سزاي توصيفشان را مي

بدون شک سخت  ﴾139﴿ همانا او حکيم و آگاه است.

خردي زيان ديدند کساني که فرزندانشان را از روي بي

و ناداني کشتند، و چيزي را که خدا به ايشان روزي 

راستي  حرام کردند، به داده بود با دروغ بستن بر خدا

و او  ﴾141﴿ که گمراه شدند، و هدايت يافته نبودند.

خدايي است که باغهايي را که درختان آن بر پايه 

ين نيستند، آفريده و درختاني که چنگردند استوار مي

است، و درخت خرما و کشتزارها را پديد آورده است 

هاي آن متفاوتند، و زيتون و انار را آفريده که ميوه

است که همگون و ناهمگونند. از ميوة آن بخوريد 

آنگاه که ثمر داد، و به هنگام چيدن و دور کردن از آن 

روي نکنيد، زياده ببخشيد، و زکات آن را بپردازيد، و

 زيرا که خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد.

و از چهارپايان، حيواناتي که باربرند و  ﴾141﴿

حيواناتي که کوچکند برايتان آفريده است، بخوريد از 

است و از گامهاي شيطان داده آنچه خدا به شما روزي

 پيروي نکنيد، همانا او برايتان دشمني آشکار است.

﴿142﴾  
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 ِۖ َوَٰج  زح
َ
ح   ثََمَٰنحَيَة أ زح ٱثحننَيح َمعح

ح ح َومحَن ٱل نح ٱثحننَيح
ح
أ حَن ٱلضه قُلح م 

ٓ ءَ  َتَملَتح َعلَيحهح ا ا ٱشح مه
َ
ح أ نثََينيح

ُ مح ٱۡلح
َ
َم أ َكَريحنح َحره

َّله
ح  ِۖ نَب  ح نثََينيح

ُ رحَحاُم ٱۡلح
َ
قحنَي أ حعحلحٍم إحن ُكنُتمح َصَٰدح  ١٤٣و يح ب

ح  حلح ٱثحننَيح ب ح
َكَريحنح  َومحَن ٱۡلح

ح  قُلح َءآَّله ََقرح ٱثحننَيح
َومحَن ٱبلح

 ِۖ ح نثََينيح
ُ رحَحاُم ٱۡلح

َ
َتَملَتح َعلَيحهح أ ا ٱشح مه

َ
ح أ نثََينيح

ُ مح ٱۡلح
َ
َم أ َحره

حَهََٰذاْۚ  ُ ب ىَُٰكُم ٱَّلله مح ُكنُتمح ُشَهَدآَء إحذح َوصه
َ
لَُم  أ ظح

َ
َفَمنح أ

ب   ح َكذح ىَٰ لََعَ ٱَّلله ََتَ نح ٱفح ُضح محمه ح ح ا َل  حَغيح عحلحٍمِۚ له ٱنلهاَس ب
َٰلحمحنَي  دحي ٱلحَقوحَم ٱلظه َ ََل َيهح ُد ِفح  ١٤٤إحنه ٱَّلله جح

َ
ٓ أ قُل َله

َٰ َطاعحم  
ًما لََعَ َ إحََله ُُمَره وۡحح

ُ
ٓ أ ۥٓ  َما َعُمُه ن  َيطح

َ
ٓ أ إحَله

وح َدم  
َ
وح َۡلحَم خحَنحير  يَُكوَن َميحَتًة أ

َ
ُفوًحا أ سح َفإحنهُهۥ  ا مه

ٌس  وح رحجح
َ
َ أ ُطره َغيح حهحۚۦْ َفَمنح ٱضح ح ب ح ٱَّلله  لحَغيح

هحله
ُ
ًقا أ فحسح

يم   فَإحنه َربهَك َغُفور   َوََل ََعد   بَاغ   حيَن  ١٤٥رهحح َولََعَ ٱَّله
َنا  مح  ذحي ُظُفر ِۖ َهاُدواْ َحره
َنا  ُكه ََقرح َوٱلحَغَنمح َحرهمح

َومحَن ٱبلح
يحهحمح 
َوايَآ ُشُحوَمُهَمآ إحَله َما َۡحَ َعلَ َ وح ۡلح

َ
لَتح ُظُهورُُهَمآ أ

 ِۚ م  حَعظح َتلََط ب وح َما ٱخح
َ
ۖۡ ِإَونها  أ يحهحمح حَبغح حَك َجَزيحَنَُٰهم ب َٰل َذ

قُوَن    ١٤٦لََصَٰدح
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ده است، از گوسفند دوتا و از بز هشت جفت را آفري

دوتا، بگو: آيا خداوند نرها را حرام کرده است يا 

ها در شکم دارند؟ مرا از روي ها را؟ يا آنچه مادهماده

و از  ﴾143﴿ گوييد.دانش آگاه کنيد اگر راست مي

شتر دوتا و از گاو دوتا آفريده است، بگو: آيا دو تا نر 

را حرام کرده است يا دوتا ماده را، يا آنچه را که دو 

ماده در شکم دارند؟ آيا شما حاضر بوديد آنگاه که 

نمود؟ پس چه کسي خداوند شما را به اين کار سفارش 

تا بدون ستمگرتر از کسي است که بر خدا دروغ ببندد 

دانش و آگاهي مردم را گمراه سازد؟ همانا خداوند 

بگو: در آنچه  ﴾144﴿ کند.قوم ستمکار را هدايت نمي

اي به من وحي شده است خوردن چيزي را بر خورنده

يابم مگر اينکه حيوان مردار يا خوني جاري حرام نمي

اند، يا وشت خوک باشد، که همة اينها ناپاکيا گ

حيواني که )به هنگام ذبح( نام غير خدا بر آن برده شده 

باشد. پس هرکس بر خوردن اين محرمات ناچار گردد 

مند نباشد و تجاوز نکند، پس همانا و به آن عالقه

و بر  ﴾145﴿ پروردگارت بخشنده و مهربان است.

رديم، و از گاو و يهوديان هر ناخنداري را حرام ک

ها را بر آنان حرام کرديم، به جز ها و چربيگوسفند پيه

اي که با آنچه در هايي که در پشت آن است، يا پيهپيه

داخل شکم است مخلوط شده است، و يا چربيهايي که 

ين را سزاي ستم و با استخواني آميخته است، ا

 ﴾146﴿ تجاوزشان قرار داديم، و ما راستگوييم.
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َة  فَ  بُُّكمح ُذو رَۡحح بُوَك َفُقل ره َعة   إحن َكذه َوََل يَُردُّ  َوَٰسح
رحمحنَي  ُمجح

ح ُسُهۥ َعنح ٱلحَقوحمح ٱل
ح
حيَن  ١٤٧بَأ َسَيُقوُل ٱَّله

َنا َوََلٓ َءابَآُؤنَا َوََل  كح َ ۡشح
َ
ٓ أ ُ َما ْ لَوح َشآَء ٱَّلله ُكوا َ ۡشح

َ
أ

 ِۚ ء  ح َۡ َنا محن  ح  َحرهمح َب ٱَّله حَك َكذه يَن محن َقبحلحهحمح َكَذَٰل
حنح عحلحم   ُۗ قُلح َهلح عحنَدُكم م  َسَنا

ح
ْ بَأ َٰ َذاقُوا  َحِته
 ۡۖٓ رحُجوهُ نَلَا نُتمح إحَله  َفُتخح

َ
نه ِإَونح أ إحن تَتهبحُعوَن إحَله ٱلظه

ۖۡ فَلَوح َشآَء  ١٤٨ََّتحُرُصوَن  ُة ٱلحَبَٰلحَغُة ُجه قُلح فَلحلههح ٱۡلح
َعحنَي  َجح

َ
َُٰكمح أ حيَن قُ  ١٤٩لََهَدى لح َهلُمه ُشَهَدآَءُكُم ٱَّله

َهدح  ْ فَََل تَشح َم َهََٰذاۖۡ فَإحن َشهحُدوا َ َحره نه ٱَّلله
َ
َهُدوَن أ يَشح

بُواْ أَِب حيَن َكذه َوآَء ٱَّله هح
َ
ْۚ َوََل تَتهبحعح أ حيَن ََل َمَعُهمح تََٰيَٰتحَنا َوٱَّله

لُوَن  دح حهحمح َيعح حَرب  َرةح وَُهم ب حٱٓأۡلخح محُنوَن ب ۞قُلح  ١٥٠يُؤح
حهۦح  حُكواْ ب  تُّشح

َله
َ
ۖۡ أ َم َربُُّكمح َعلَيحُكمح تحُل َما َحره

َ
اْ أ َتَعالَوح
ح َشيح  ۖۡ َوب َسَٰن  ا يحنح إححح َ َٰلح َو

َلََٰدُكم ٱلح وح
َ
ْ أ ُتلُٓوا ۖۡ َوََل َتقح حنح ا م 

َلَٰق   َش  إحمح َٰحح ْ ٱلحَفَو َرُبوا ۖۡ َوََل َتقح زُقُُكمح ِإَويهاُهمح حُن نَرح َنه
َم َما َظَهَر محنح  ِتح َحره

َس ٱله ُتلُواْ ٱنلهفح َها َوَما َبَطَنۖۡ َوََل َتقح
حهۦح َلَعلهُكمح  َُٰكم ب ى َٰلحُكمح َوصه ِۚ َذ ح َق 

حٱۡلح  ب
ُ إحَله ٱَّلله
قحلُوَن    ١٥١َتعح

 
 
 
 
 
 
 
 

اگر ترا تکذيب کردند، بگو: پروردگار شما داراي 

رحمت گسترده است، و عذاب او از قوم مجرم باز 

مشرکان خواهند گفت: اگر  ﴾147﴿د. شوگردانده نمي

ورزيديم، و خواست ما و پدرانمان شرک نميخدا مي

گونه کساني که پيش کرديم، همينچيزي را حرام نمي

از آنها بودند )پيامبرانشان را( تکذيب کردند، تا اينکه 

عذاب ما را چشيدند. بگو: آيا نزد شما دانشي هست که 

شما جز از گمان پيروي آن را براي ما بيرون بياوريد؟ 

 کنيد.نکرده و فقط از روي گمان و تخمين کار مي

بگو: خدا داراي دليل و حجت بالغ و رسالت  ﴾148﴿

 کرد.همة شما را هدايت ميخواست است، و اگر مي

بگو: گواهانتان را بياوريد که گواهي دهند  ﴾149﴿

خداوند اين را حرام کرده است، پس اگر گواهي دادند 

آنان گواهي مده، و از هوي و هوس کساني پيروي  تو با

مکن که آيات ما را تکذيب کرده و به آخرت ايمان 

آورند، و آنان براي پروردگار خود همتا و شريک نمي

بر شما بگو: بياييد آنچه را خدا  ﴾151﴿دهند. قرار مي

حرام کرده است برايتان بخوانم، اينکه چيزي را شريک 

پدر و مادر نيکي کنيد، و فرزندانتان  او قرار ندهيد، و با

را از ترس فقر نکشيد، ما شما و ايشان را روزي 

دهيم، و به گناهان کبيره نزديک نشويد، خواه مي

آشکار باشد، خواه پنهان. و انساني را نکشيد که 

خداوند کشتن وي را حرام نموده است، مگر به حق. 

 اين چيزي است که خداوند شما را به آن سفارش

 ﴾151﴿ نمايد باشد که بينديشيد.مي
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 َٰ َسُن َحِته حح
َ
َ أ ِتح هح

حٱله  ب
َتحيمح إحَله ْ َماَل ٱَلح َرُبوا َوََل َتقح

ِۖ ََل  طح حٱلحقحسح محََياَن ب
ح ْ ٱلحَكيحَل َوٱل فُوا وح

َ
ۚۥْ َوأ هُ ُشده

َ
َيبحلَُغ أ

 َ ْ َول لُوا دح ۖۡ ِإَوَذا قُلحُتمح فَٱعح َعَها ًسا إحَله وُسح حُف َنفح وح نَُكل 
حهۦح  َُٰكم ب ى َٰلحُكمح َوصه ْۚ َذ

ْ فُوا وح
َ
ح أ دح ٱَّلله حَعهح ِۖ َوب ََبَٰ ََكَن َذا قُرح

ُروَن  َتقحيم   ١٥٢لََعلهُكمح تََذكه َرَِٰطح ُمسح نه َهََٰذا صح
َ
ا َوأ

حُكمح َعن فَٱتهبح  َق ب ُبَل َفَتَفره  ٱلسُّ
ْ ۖۡ َوََل تَتهبحُعوا ُعوهُ

حهۦح َلعَ  َُٰكم ب ى َٰلحُكمح َوصه  ١٥٣لهُكمح َتتهُقوَن َسبحيلحهحۚۦْ َذ
َسَن  حح

َ
حٓي أ ُثمه َءاتَيحَنا ُموََس ٱلحكحَتََٰب َتَماًما لََعَ ٱَّله

يَل   صح ء  َوَتفح ح َۡ ح 
حُك  َة  ى َوُهد    ل  حلحَقآءح لهَعلهُهم  َورَۡحح ب
محُنوَن  حهحمح يُؤح نَزلحَنَُٰه ُمَباَرك   ١٥٤َرب 

َ
 َوَهََٰذا كحَتٌَٰب أ

ْ لَ فَٱتهبحُعوهُ  ُقوا ْ إحنهَمآ  ١٥٥َعلهُكمح تُرحَۡحُوَن َوٱته ن َتُقولُٓوا
َ
أ

ح محن َقبحلحَنا ِإَون ُكنها َعن  حَفَتنيح َٰ َطآئ
نزحَل ٱلحكحَتَُٰب لََعَ

ُ
أ

نزحَل َعلَيحَنا  ١٥٦دحَراَستحهحمح لََغَٰفحلحنَي 
ُ
ٓ أ ا نه
َ
ْ لَوح أ وح َتُقولُوا

َ
أ

ْۚ َفَقدح َجآَءكُ  َدىَٰ محنحُهمح هح
َ
حَنة  ٱلحكحَتَُٰب لَُكنهآ أ حن  م بَي  م 
حُكمح وَُهد   ب  َب ى ره ن َكذه لَُم محمه ظح

َ
ْۚ َفَمنح أ َة  َورَۡحح

فُوَن أَِب دح حيَن يَصح زحي ٱَّله ُۗ َسَنجح ح َوَصَدَف َعنحَها تََٰيَٰتح ٱَّلله
فُوَن  دح حَما ََكنُواْ يَصح َعَذابح ب

 ١٥٧َعنح َءاتََٰيَٰتحَنا ُسوَٓء ٱلح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

به بهترين روش، تا و به مال يتيم نزديک نشويد مگر  

و ترازو را به کمال اينکه به رشد کامل برسد، و پيمانه 

کس را جز به اندازة و دادگرانه مراعات بداريد، هيچ

سازيم. و هنگامي که سخني گفتيد، توانش مکلّف نمي

دادگري کنيد گرچه )دربارة( خويشاوند )شما( باشد. و 

که  به پيمان خدا وفا کنيد و اينها چيزهايي است

 خداوند شما را به آن سفارش نموده است تا پند گيريد.

و اين راهِ راست من است، پس، از آن پيروي  ﴾152﴿

را از راه کنيد و از )ديگر( راهها پيروي مکنيد، که شما 

سازد. اينها چيزهايي هستند که خداوند خدا پراکنده مي

 شما را بدان سفارش نموده است تا پرهيزگار شويد.

پس از آن به موسي کتاب داديم تا نعمت را بر  ﴾153﴿

ي که نيکي کرده است تمام کنيم، و براي اينکه هر کس

چيزي را بيان نماييم، و هدايت و رحمت شود، اميد که 

و اين  ﴾154﴿ به مالقات پروردگارشان ايمان بياورند.

ايم، با برکت است، از آن ل کردهکتابي است که ما ناز

يزگاري پيشه کنيد تا مورد رحمت پيروي نماييد و پره

هِ تا نگوييد: همانا کتاب بر دو گرو ﴾155﴿ قرار گيريد.

پيش از ما نازل شده است و ما از خواندن و بررسي آن 

و يا اينکه بگوييد: اگر کتاب  ﴾156﴿ ايم.خبر بودهبي

 بوديم،تر ميشد، ما از آنان راه يافتهبر ما نازل مي

وردگارتان دليل و هدايت و راستي  که از سوي پربه

رحمتي به نزدتان آمده است، پس کيست ستمگرتر از 

کسي که آيات خدا را تکذيب کند، و از آن روي 

بگرداند؟ به زودي کساني را که از آيات ما روي 

کنند به بدترين عذاب گرفتار خواهيم کرد، گرداني مي

شان را هرچه زودتر بدانان و سزاي روي گرداني

 ﴾157﴿ ساند.خواهيم ر
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َ َربَُّك  ِتح
ح
وح يَأ
َ
َمَلَٰٓئحَكُة أ

ح تحَيُهُم ٱل
ح
ن تَأ
َ
ٓ أ َهلح يَنُظُروَن إحَله

ُض َءاتََٰيَٰتح  ِتح َبعح
ح
حَكُۗ يَوحَم يَأ ُض َءاتََٰيَٰتح َرب  َ َبعح ِتح

ح
وح يَأ
َ
أ

ًسا إحيَمَُٰنَها لَمح تَُكنح َءاَمَنتح محن  حَك ََل يَنَفُع َنفح َرب 
ٓ إح  وح َكَسَبتح ِفح

َ
ْ يَمَٰنحَها َخيح  َقبحُل أ ُرٓوا إحنها اُۗ قُلح ٱنَتظح

ُروَن  َيع   ١٥٨ُمنَتظح ْ شح ْ دحيَنُهمح َوََكنُوا حيَن فَرهقُوا ا إحنه ٱَّله
َت  حُئُهم لهسح ح ُثمه يُنَب  رُُهمح إحََل ٱَّلله مح

َ
َمآ أ ِۚ إحنه ٍء ح َۡ محنحُهمح ِفح 

َعلُونَ  ْ َيفح حَما ََكنُوا ََسَنةح  ١٥٩ ب حٱۡلح ُ َمن َجآَء ب فَلَُهۥ َعّشح
حَئةح فَََل َُيحَزىَٰٓ إحَله محثحلََها وَُهمح  ي  حٱلسه ۖۡ َوَمن َجآَء ب حَها َثال مح

َ
أ

لَُموَن  َرَٰط   ١٦٠ََل ُيظح ٓ إحََلَٰ صح ح َّٰنح َرَب   إحنهّنح َهَدى
 قُلح

َتقحيم   سح حلهَة إحبحَرَٰهحيَم َحنحيف  م  ا قحيَ دحين   مُّ ْۚ َوَما ََكَن ا م  محَن ا
حكحنَي  ُمّشح

ح قُلح إحنه َصََلِتح َونُُسِكح َوَُمحَياَي  ١٦١ٱل
ح ٱلحَعَٰلَمحنَي  ح َرب  ه حَك  ١٦٢َوَمَماِتح َّللح حَذَٰل ۖۥۡ َوب ََل َۡشحيَك ََلُ
لحمحنيَ  حُمسح ُل ٱل وه

َ
۠ أ نَا
َ
محرحُت َوأ

ُ
بحغح  ١٦٣ أ

َ
ح أ َ ٱَّلله َغيح

َ
قُلح أ

ِۚ َرب    ء  ح َۡ ح 
ُب ُكُّ  ا وَُهَو َربُّ ُك  سح ٍس َوََل تَكح إحَله  َنفح

ْۚ َوََل تَزحُر َوازحَرة   يحَها
حُكم  َعلَ ْۚ ُثمه إحََلَٰ َرب  َرىَٰ خح

ُ
َر أ وحزح

حَما ُكنُتمح فحيهح ََّتحَتلحُفوَن  حُئُكم ب ُعُكمح َفُينَب  رحجح  ١٦٤مه
ۡرضح َوَرَفَع 

َ حي َجَعلَُكمح َخَلَٰٓئحَف ٱۡلح
وَُهَو ٱَّله

َق َبعحض   َبحلَُوُكمح ِفح  َدَرَجَٰت   َبعحَضُكمح فَوح ح َمآ  َل 
عحَقابح ِإَونهُهۥ لََغُفور  

ُۗ إحنه َربهَك ََسحيُع ٱلح َُٰكمح  َءاتَى
 ُۢ يُم  ١٦٥رهحح
 
 
 
 
 

کشند که فرشتگان پيش آنها بيايند يا آيا انتظار مي

هاي پروردگارت پروردگارت بيايد يا برخي از نشانه

هاي پروردگارت پديد بيايد؟! روزي که برخي از نشانه

نياورده و يا خيري در ايمان  ايمان آيد کسي که از پيش

آوردنش به دست نياورده باشد، ايمانش به او سودي 

 دهد. بگو: انتظار بکشيد ما هم با شما منتظريم.نمي

گمان کساني که آيين خود را پراکنده بي ﴾158﴿

ه شدند، تو به هيچ وجه از آنان ساختند و دسته دست

ست، سپس راستي  که کار آنها با خدانيستي، و به

 سازد.کردند آگاه مي)خداوند( آنان را به آنچه مي

هرکس کار نيکي انجام دهد پاداش آن ده برابر  ﴾159﴿

است، و هرکس کار بدي انجام دهد جز به اندازة آن 

 ﴾161﴿رود. شود و بر آنان ستم نميگناه کيفر داده نمي

بگو: همانا پروردگارم مرا به راه راست هدايت نموده 

ين ابراهيم است که و آن دين راست و استوار، داست، 

بگو:  ﴾161﴿ گرا بود و از مشرکان نبود.يکسو و حق

همانا نماز و قرباني من و زندگي و مرگ من براي خدا، 

او را هيچ شريکي  ﴾162﴿پروردگار جهانيان است. 

ام و من اولين مسلمان نيست، و به اين فرمان داده شده

جز خدا پروردگاري بجويم؟ بگو: آيا  ﴾163﴿هستم. 

حال آنکه او پروردگار هر چيزي است؟! و هر انساني 

عمل بدي را انجام بدهد عذابش فقط براي خودش 

دوش است، و هيچ کسي بار گناه کسي ديگر را به 

سوي کشد، سپس بازگشت همة شما بهنمي

پروردگارتان است، و او شما را به آنچه در آن اختالف 

و او خدايي است که  ﴾164﴿ سازد.يکرديد آگاه ممي

است، و برخي را بر داده شما را جانشينانِ در زمين قرار

برخي ديگر درجاتي باالتر برد تا شما را در آنچه که به 

است بيازمايد. همانا پروردگارت زود کيفر شما داده

  ﴾165﴿ است و همانا او آمرزنده و مهربان است.
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عح 
َ
  َرافح ُسوَرةُ اۡل

يمح  ِمۡسِب ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ٱَّلله

رحَك  ١الٓٓمٓص  نزحَل إحََلحَك فَََل يَُكن ِفح َصدح
ُ
كحَتٌَٰب أ

حنحُه  َحَرج   محنحنَي م  حلحُمؤح َرىَٰ ل حهۦح َوذحكح َر ب ُنذح ٱتهبحُعواْ  ٢تلح
 ٓ حهۦح ْ محن ُدون حُكمح َوََل تَتهبحُعوا ب  حن ره نزحَل إحََلحُكم م 

ُ
ٓ أ َما

ُۗ قَلح  َآَء َلح وح
َ
ُروَن يَل  أ ا تََذكه َيٍة  ٣ مه حن َقرح َوَكم م 

حلُوَن  وح ُهمح قَآئ
َ
ُسَنا بََيًَٰتا أ

ح
َنََٰها فََجآَءَها بَأ لَكح هح

َ
َفَما  ٤أ

ْ إحنها ُكنها  ن قَالُٓوا
َ
ٓ أ ٓ إحَله ُسَنا

ح
َُٰهمح إحذح َجآَءُهم بَأ َوى ََكَن َدعح

َل إحََلح فَلَنَسح  ٥َظَٰلحمحنَي  رحسح
ُ
حيَن أ لَنه هحمح َوَلنَسح لَنه ٱَّله

حُمرحَسلحنَي  حعحلحم ِۖ  ٦ٱل يحهحم ب
نه َعلَ َوَما ُكنها  فَلََنُقصه

حبحنَي  ُن يَوحَمئحذٍ  ٧ََغٓئ َوزح
ح ْۚ َفَمن َثُقلَتح  َوٱل َقُّ

ٱۡلح
لحُحوَن  حُمفح ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱل

ُ
َٰزحيُنُهۥ فَأ تح  ٨َمَو َوَمنح َخفه

حيَن خَ  ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله
ُ
َٰزحيُنُهۥ فَأ حَما ََكنُواْ َمَو نُفَسُهم ب

َ
ْ أ ٓوا ُ ِسح

لحُموَن أَِب ۡرضح  ٩تََٰيَٰتحَنا َيظح
َ َُٰكمح ِفح ٱۡلح نه َولََقدح َمكه

ُكمح فحيَها َمَعَٰيحَشُۗ قَلحيَل  
ُكُروَن وََجَعلحَنا لَ ا تَشح  ١٠ مه

َمَلَٰٓئحَكةح 
حلح َنَُٰكمح ُثمه قُلحَنا ل رح َنَُٰكمح ُثمه َصوه َولََقدح َخَلقح

ْ ٓأِل ُجُدوا حَن ٱسح ٓ إحبحلحيَس لَمح يَُكن م  ْ إحَله َدَم فََسَجُدٓوا
يَن  دح َٰجح  ١١ٱلسه

 
 
 
 
 
 
 

 

 سوره أعراف
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

سوي به )اين( کتابي است که  ﴾1﴿الف الم، ميم، صاد. 

تو فرستاده شده است، پس نبايد هيچ تنگي و شک و 
مردم را به  اشتباهي در رابطه با آن در دل تو باشد، تا

آنچه  از ﴾2﴿ آن بيم دهي، و پندي است براي مؤمنان.
سوي شما فرستاده شده که از جانب پروردگارتان به

است پيروي کنيد، و از اوليا و معبوداني غير از او 
و  ﴾3﴿ پذيريد.پيروي نکنيد، واقعاً که شما دير پند مي

ک اند که ما آن)ها( را هالها بودهچقدر )اهالي( آبادي
نموديم، پس عذاب ما شبانگاه يا در نيمروز که آنان در 

پس وقتي که  ﴾4﴿ گرفت.خواب بودند آنها را فرا 
عذاب ما پيش آنها آمد سخنشان جز اين نبود که 

ايم. گفتند: ما اليق اين عذابيم، چون ما ستمکار بوده
سوي آنها به به طور قطع از کساني که پيامبران ﴾5﴿

پرسيم، و يقيناً پيامبران هم خواهيم فرستاده شدند، مي
پس حتماً برايشان آگاهانه و از روي علم  ﴾6﴿ پرسيد.

اند، و ما در م کرد که چه کارهايي کردهبيان خواهي

 ﴾7﴿ ايم.حالي از احوال آنها غافل و غايب نبوده هيچ

و سنجش اعمال در آن روز به ترازوي عدالت و حقيقي 
رازوي اعمال نيک گيرد، پس هرکس که تصورت مي

هرکس که  ﴾8﴿او سنگين شود ايشان رستگارانند. 
ترازوي اعمال صالحش سبک شود پس ايشان 

اند که به سبب آن که در حق آيات ما ستم کساني
و همانا  ﴾9﴿. اندورزيدند خويشتن را زيانمند نمودهمي

زمين را برايتان آماده نموديم و وسايل زندگي شما را 
م اما شما بسيار کم سپاسگزاري در آن قرار دادي

و همانا شما را آفريديم و سپس  ﴾11﴿کنيد. مي
صورتگري کرديم، سپس به فرشتگان گفتيم: براي آدم 
سجده کنيد، پس همة فرشتگان سجده کردند جز 

 ﴾11﴿ابليس )که( از سجده کنندگان نبود. 
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تَُكۖۡ قَاَل    َمرح
َ
ُجَد إحذح أ َله تَسح

َ
۠ َخيح  قَاَل َما َمَنَعَك أ نَا

َ
 أ

ار  
َتّنح محن نه حنحُه َخلَقح َتُهۥ محن طحني   م  قَاَل  ١٢ وََخلَقح

بحطح محنحَها َفَما يَُكوُن  َ فحيَها فَٱهح ن َتَتَكَبه
َ
لََك أ

َٰغحرحيَن  ُرجح إحنهَك محَن ٱلصه ٓ إحََلَٰ يَوحمح  ١٣فَٱخح رح يح نظح
َ
قَاَل أ

ُمنَظرحينَ  ١٤ ُيبحَعُثونَ 
ح قَاَل فَبحَمآ  ١٥ قَاَل إحنهَك محَن ٱل

َتقحيَم  حُمسح َرََٰطَك ٱل ُعَدنه لَُهمح صح قح
َ
َويحتَّنح َۡل

غح
َ
ُثمه  ١٦أ

يحَمَٰنحهحمح 
َ
فحهحمح وََعنح أ

يهحمح َومحنح َخلح يحدح
َ
ح أ حنُۢ َبنيح حيَنهُهم م  ٓأَلت

ََثَُهمح َشَٰكحرحيَن  كح
َ
ۖۡ َوََل ََتحُد أ حلحهحمح قَاَل  ١٧وََعن َشَمآئ

ُرجح محنحَها َمذح  ُحور  ُءوم  ٱخح دح َمن تَبحَعَك محنحُهمح ا مه
ه اۖۡ ل

نه َجَهنهَم محنُكمح 
َ
َِل مح
َ
َعحنَي َۡل َجح

َ
ُكنح  ١٨أ ـ َاَدُم ٱسح َوَيَٰٓ

ئحُتَما َوََل  َنهَة َفلُُكَ محنح َحيحُث شح نَت َوَزوحُجَك ٱۡلح
َ
أ

َٰلحمحنَي  َجَرَة َفَتُكونَا محَن ٱلظه ح ٱلشه ه َرَبا َهَٰذح  ١٩َتقح
وََس لَهُ  َي لَُهَما َما وُۥرحَي َعنحُهَما فَوَسح ُبحدح يحَطَُٰن َلح َما ٱلشه

هح  َُٰكَما َربُُّكَما َعنح َهَٰذح َٰءتحهحَما َوقَاَل َما َنَهى محن َسوح
وح تَُكونَا محَن 

َ
ح أ ن تَُكونَا َملََكنيح

َ
ٓ أ َجَرةح إحَله ٱلشه
حيَن  نيَ  ٢٠ٱلحَخَِٰلح حح َٰصح ٓ إحّن ح لَُكَما لَمحَن ٱلنه  َوَقاَسَمُهَما

٢١  ِۚ حُغُرور  َُٰهَما ب ى
َجَرةَ بََدتح لَُهَما  فََدله ا َذاقَا ٱلشه فَلَمه

َٰءُتُهَما َوَطفحَقا  نهةحِۖ َسوح َ يحهحَما محن َوَرقح ٱۡلح
َفانح َعلَ ََيحصح

َجَرةح  حلحُكَما ٱلشه َهُكَما َعن ت نح
َ
لَمح أ
َ
ٓ أ َُٰهَما َربُُّهَما َونَاَدى

يحَطََٰن لَ  قُل لهُكَمآ إحنه ٱلشه
َ
بحني   ُكَما َعُدو   َوأ  ٢٢مُّ
 
 
 
 
 

خدا فرمود: چه چيز ترا باز داشت که سجده کني وقتي 

که من ترا فرمان دادم؟ )شيطان( گفت: من از او بهترم، 

)خدا(   ﴾12﴿اي و او را از خاک. مرا از آتش آفريده

فرمود: از بهشت فرو بيا، براي تو درست نيست که در 

ماتا تو از مزرة ذليالن آن تکبر کني، پس بيرون برو، ه

)شيطان( گفت: مرا تا   ﴾13﴿و خوارشدگان هستي. 

 ﴾14﴿ لت بده.شوند مهروزي که )مردم( برانگيخته مي

 ﴾15﴿)خدا( فرمود: تو از مهلت داده شدگاني. 

)شيطان( گفت: به سبب آنکه مرا گمراه ساختي، بر سر 

سپس از  ﴾16﴿نشينم. راه راست تو در کمين آنها مي

و از پشت سرشان و از جانب راست و چپ آنها جلو 

 ﴾17﴿آيم و بيشترشان را سپاسگزار نخواهي يافت. مي

 )خدا( فرمود: از آن )بهشت(، نکوهيده و رانده شده

بيرون برو، هرکس از آنان از تو پيروي کند قطعاً جهنم 

واي آدم! تو و  ﴾18﴿ سازم.را از همة شما پر مي

و هر کجا که خواستيد همسرت در بهشت ساکن شويد، 

يد، که از ستمکاران بخوريد، و نزديک اين درخت نشو

يطان آنان را وسوسه کرد، تا پس ش ﴾19﴿ خواهيد شد.

آنچه را که از عورتهايشان برايشان پوشيده مانده بود، 

براي آنان آشکار سازد، و گفت: پروردگارتان شما را 

ه از اين درخت باز نداشته است مگر به خاطر اينک

 ﴾21﴿ )مبادا( دو فرشته شويد و يا از جاويدانان گرديد.
و براي آنان دو سوگند ياد کرد که من خير خواه شما 

پس با مکر و فريب آنان را پايين کشيد،  ﴾21﴿هستم. 

وقتي که از درخت چشيدند شرمگاهشان برايشان 

آشکار شد و شروع به افکندن برگهاي درختان بهشت 

ا ندا داد: آيا ردگارشان آنان ربر خود نمودند، و پرو

شما را از خوردن اين درخت باز نداشته بوديم؟ و به 

شما نگفتم که همانا شيطان برايتان دشمني آشکار 

 ﴾22﴿ است؟.
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فحرح نَلَا َوتَرحَۡححَنا  نُفَسَنا ِإَون لهمح َتغح
َ
ٓ أ َنا قَاََل َربهَنا َظلَمح

حيَن  نَلَُكوَننه  َخَِٰسح
ُضُكمح قَاَل ٱهح  ٢٣محَن ٱلح ْ َبعح بحُطوا
 ۡۖ ٍض َعُدو   َعح َتَقر   َولَُكمح  بلح ۡرضح ُمسح

َ َوَمَتٌَٰع إحََلَٰ  ِفح ٱۡلح
َن َوفحيَها َتُموتُوَن َومحنحَها  ٢٤ ححني   قَاَل فحيَها َِتحَيوح

َ  ٢٥َُّتحرَُجوَن  نَزنلح
َ
ٓ َءاَدَم قَدح أ َاس  تََٰيََٰبّنح ا ا َعلَيحُكمح بلح

َٰءتحُكمح َورحيش   َٰرحي َسوح ۖۡ وَ يَُو حَك َخيح ْۚ ا َٰل َوىَٰ َذ َاُس ٱتلهقح بلح
ُروَن  كه ح لََعلهُهمح يَذه حَك محنح َءاتََٰيَٰتح ٱَّلله َٰل ٓ َءاَدَم  ٢٦َذ تََٰيََٰبّنح

حَن  بََويحُكم م 
َ
َرَج أ خح

َ
ٓ أ يحَطَُٰن َكَما تحنَنهُكُم ٱلشه ََل َيفح

 ْۚٓ َٰءتحهحَما َاَسُهَما لحُيحَيُهَما َسوح َنهةح يََنحُع َعنحُهَما بلح
نهُهۥ إح  ٱۡلح

ُۗ إحنها  َنُهمح َُٰكمح ُهَو َوقَبحيلُُهۥ محنح َحيحُث ََل تََروح يََرى
محُنوَن  حيَن ََل يُؤح حَّله َآَء ل َلح وح

َ
نَي أ َيَٰطح ِإَوَذا  ٢٧َجَعلحَنا ٱلشه

َشة   نَا َعلَيح  َفَعلُواْ َفَٰحح َمَرنَا قَالُواْ وََجدح
َ
ُ أ َهآ َءابَآَءنَا َوٱَّلله

 َ ُۗ قُلح إحنه ٱَّلله حَها ح  ب َتُقولُوَن لََعَ ٱَّلله
َ
َشآءحِۖ أ حٱلحَفحح ُمُر ب

ح
ََل يَأ
لَُموَن  قحيُمواْ  ٢٨َما ََل َتعح

َ
ِۖ َوأ طح حٱلحقحسح ح ب َمَر َرَب 

َ
قُلح أ

د   جح ح َمسح
نَي ََلُ  وُُجوَهُكمح عحنَد ُك  َوٱدحُعوُه ُُمحلحصح

ح  ُكمح َتُعوُدوَن ٱل 
َ
فَرحيًقا َهَدىَٰ َوَفرحيًقا  ٢٩يَنْۚ َكَما بََدأ

َآَء حَ  َلح وح
َ
نَي أ َيَٰطح ْ ٱلشه َُذوا ْۚ إحنهُهُم ٱَّته َلَٰلَُة يحهحُم ٱلضه

قه َعلَ
َتُدوَن  هح نهُهم مُّ

َ
َسُبوَن أ ح َوَيحح  ٣٠محن ُدونح ٱَّلله

 

 

 

 

 

 

 

 

ايم، و اگر ما را ود ستم کردهگفتند: پروردگارا! ما بر خ

 کاران خواهيم بود.نيامرزدي و بر ما رحم نکني از زيان

خداوند( فرمود: فرو بياييد، برخي از شما ) ﴾23﴿

ود، و در زمين تا مدتي دشمن برخي ديگر خواهيد ب

 ﴾24﴿ مند خواهيد شد.استقرار خواهيد داشت و بهره

ميريد، شويد، و در آن مي)خدا( فرمود: در آن زنده مي

اي فرزندان  ﴾25﴿شويد. و از آن بيرون آورده مي

ايم که عورت کرده آدم! همانا برايتان لباسي درست

پوشاند، و لباسي که براي آرايش و زينت شما را مي

است، و لباس پرهيزگاري بهترين لباس است، آن از 

اي  ﴾26﴿ خداست تا بندگان متذکر شوند.هاي نشانه

فرزندان آدم! شيطان شما را فريب ندهد، همانگونه که 

پدر و مادرتان را از بهشت بيرون کرد، و لباسشان را 

رون آورد، تا عورتشان را به آنها نشان دهد، و شيطان بي

بينيد، و همدستانش، شما را از آنجا که آنها را نمي

ايم که بينند. ما شيطانها را دوستان کساني قرار دادهمي

و هرگاه کار زشتي انجام  ﴾27﴿ آورند.ايمان نمي

ايم، و خداوند گويند: پدرانمان را بر آن يافتهدهند، مي

است. بگو همانا خداوند به کار داده ا بدان فرمانما ر

دهد. آيا چيزي را به خدا نسبت زشت دستور نمي

ارم به بگو: پروردگ ﴾28﴿ دانيد؟.دهيد که نميمي

است، و )اينکه( در هر مسجدي رو دادگري فرمان داده

پرستيد وي به خدا کنيد، و درحاليکه مخلصانه او را مي

ه شما را در آغاز آفريده است را بخوانيد. همانطور ک

اي را هدايت نموده و دسته ﴾29﴿ گرديد.باز مي

گروهي سزاوار گمراهي گشته، و گمراهي بر آنان 

واجب شده است. همانا آنان غير خداوند را به دوستي 

 ﴾31﴿اند. برند که آنان راه يافتهگرفتند، و گمان مي
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ٓ َءاَدَم ُخُذواْ زحينََتُكمح عح  د  ۞تََٰيََٰبّنح جح ح َمسح
َوُُكُواْ  نَد ُك 

ُبواْ  َ حفُوٓ َوٱۡشح حفحنَي َوََل تُِسح ُمِسح
ح ْْۚ إحنهُهۥ ََل ُُيحبُّ ٱل قُلح  ٣١ا

حَبَٰتح  ي  ۦح َوٱلطه َرَج لحعحَبادحه خح
َ
ٓ أ ِتح
ح ٱله َم زحيَنَة ٱَّلله َمنح َحره

َيا نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ ْ ِفح ٱۡلح حيَن َءاَمُنوا حَّله َ ل ِۚ قُلح هح قح حزح  محَن ٱلر 
حَصة   ُل ٱٓأۡلتََٰيَٰتح  َخال ح حَك ُنَفص  م  يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح  َكَذَٰل  لحَقوح
لَُموَن  َٰححَش َما َظَهَر  ٣٢َيعح َ ٱلحَفَو ح َم َرَب   إحنهَما َحره

قُلح
حُكواْ محنحَها َوَما  ن تُّشح

َ
ح َوأ َق 

ح ٱۡلح حَغيح َ ب َغح
ثحَم َوٱبلح ح

َبَطَن َوٱۡلح
حهۦح  ب
حلح ح َما لَمح ُيََن  حٱَّلله ن َتُقولُواْ لََعَ ٱُسلحَطَٰن   ب

َ
ح َما ا َوأ َّلله

لَُموَن  ۖۡ  ٣٣ََل َتعح َجل 
َ
ٍة أ مه
ُ
ح أ
حَذا جَ  َولحُك  َجلُُهمح ََل فَإ

َ
آَء أ

ُروَن َساَعة   خح
ح
َتأ ُموَن  يَسح دح َتقح ٓ َءاَدَم  ٣٤َوََل يَسح تََٰيََٰبّنح

حيَنهُكمح رُُسل   ت
ح
ا يَأ وَن َعلَيحُكمح  إحمه حنُكمح َيُقصُّ م 
يحهحمح َوََل ُهمح ِتح َءاتََٰيَٰ 

َلَح فَََل َخوحٌف َعلَ صح
َ
 َفَمنح ٱتهََّقَٰ َوأ

بُواْ أَِب ٣٥َُيحَزنُوَن  حيَن َكذه ْ َعنحَهآ َوٱَّله وا ََبُ َتكح تََٰيَٰتحَنا َوٱسح
وَن  ُ َحَُٰب ٱنلهارحِۖ ُهمح فحيَها َخَِٰلح صح

َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
َفَمنح  ٣٦أ

ح َكذح  ىَٰ لََعَ ٱَّلله ََتَ نح ٱفح ُم محمه
لَ ظح
َ
َب أَِبأ وح َكذه

َ
ْٓۚ بًا أ  تََٰيَٰتحهۦح

َٰٓ إحَذا  ِۖ َحِته كحَتَٰبح
حَن ٱلح يُبُهم م  ْوَلَٰٓئحَك َيَنالُُهمح نَصح

ُ
أ

ُعوَن  َن َما ُكنُتمح تَدح يح
َ
َنُهمح َقالُٓواْ أ َجآَءتحُهمح رُُسلَُنا َيَتَوفهوح

هح  نُفسح
َ
َٰٓ أ ْ لََعَ  َعنها وََشهحُدوا

ْ ْ َضلُّوا حۖۡ َقالُوا مح محن ُدونح ٱَّلله
نهُهمح ََكنُواْ َكَٰفحرحيَن 

َ
  ٣٧أ
 
 
 
 
 

 

اي فرزندان آدم! در هر نمازي خود را بپوشانيد و 

روي بياراييد و بخوريد و بياشاميد، و اسراف و زياده

 دارد.مکنيد، همانا خدا اسراف کنندگان را دوست نمي

بگو: چه کسي زينت خدا را که براي بندگانش  ﴾31﴿

اکيزه را حرام کرده است؟ بيرون آورده، و چيزهاي پ

بگو: آن در اين دنيا براي مؤمنان است و روز قيامت 

همه از آن مؤمنان است. اينگونه آيات را براي قومي 

بگو: پروردگارم فقط  ﴾32﴿کنيم. دانند بيان ميکه مي

ان ـ و گناه و زشتکاريها را ـ چه آشکار باشد و چه پنه

يز( اينکه چيزي ستم ناحق را حرام گردانيده است، و )ن

را شريک خدا سازيد که دليلي بر آن نازل نکرده است 

 دانيد.و اينکه چيزي را به خدا نسبت دهيد که نمي

و براي هر گروهي مدت زماني است، پس  ﴾33﴿

اي از آن تأخير هرگاه مدت آن فرا رسد نه لحظه

اي   ﴾34﴿ گيرند.اي پيشي ميکرد و نه لحظه خواهند

ر پيامبراني از خودتان پيش شما بيايند فرزندان آدم! اگ

و آيات مرا بر شما بخوانند، پس هرکس پرهيزگاري 

کند و به اصالح بپردازد نه ترسي بر آنان است و نه 

و کساني که آيات ما را  ﴾35﴿ گردند.اندوهگين مي

ر دادند و تکذيب کردند، و خود را باالتر از آن قرا

آنان براي هميشه در  اند،تکبر نمودند، ايشان اهل دوزخ

ي که پس کيست ستمگرتر از کس ﴾36﴿ ماند.آن مي

بر خدا دروغ ببندد يا آيات او را تکذيب کند؟ ايشان 

اي مقرر و معين است، تا آنگاه که فرستادگان ما را بهره

گويند: به سراغشان آنيد و جانشان را بگيرند، مي

 خوانديد؟کجاست آنچه که غير از خدا به فرياد مي

دهند گويند: از ما ناپديد شدند، و بر خود گواهي مي

 ﴾37﴿ اند.که آنان کافر بوده
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َمم  
ُ
ٓ أ ْ ِفح حَن  قَاَل ٱدحُخلُوا قَدح َخلَتح محن َقبحلحُكم م 
نسح  ح

ح َوٱۡلح ن  ح
ة  ٱۡلح مه

ُ
لهَعَنتح  ِفح ٱنلهارحِۖ ُُكهَما َدَخلَتح أ

 ْ اَرُكوا َٰٓ إحَذا ٱده ۖۡ َحِته َتَها خح
ُ
رَ ََجحيع   فحيَهاأ خح

ُ
َُٰهمح ا قَالَتح أ ى

َضلُّونَا َف 
َ
ُؤََلٓءح أ َُٰهمح َربهَنا َهَٰٓ ولَى

ُ
ف  اتحهحمح َعَذاب  ۡلح عح ا ا ضح

  
حَن ٱنلهارحِۖ قَاَل لحُك  لَُموَن  م  ن َله َتعح عحف  َوَلَٰكح  ٣٨ضح

َُٰهمح َفَما ََكَن لَُكمح َعلَيحَنا محن  َرى خح
ُ
َُٰهمح ۡلح ولَى

ُ
َوقَالَتح أ
ل   ُبوَن فَذُ  فَضح سح حَما ُكنُتمح تَكح َعَذاَب ب

ْ ٱلح إحنه  ٣٩وقُوا
ْ أَِب بُوا حيَن َكذه ْ َعنحَها ََل ُتَفتهُح لَُهمح ٱَّله وا ََبُ َتكح تََٰيَٰتحَنا َوٱسح

 َٰ بحَو
َ
ََمُل أ َٰ يَلحَج ٱۡلح َنهَة َحِته ُخلُوَن ٱۡلح َمآءح َوََل يَدح ُب ٱلسه

ح  حَك ََنحزحي ٱل ِۚ َوَكَذَٰل حَياطح
رحمحنَي ِفح َسم ح ٱۡلح لَُهم  ٤٠ُمجح

حن َجَهنهَم محَهاد   ِۚ  م  حَك ََنحزحي  َومحن فَوحقحهحمح َغَواش  َوَكَذَٰل
َٰلحمحنَي  َٰلحَحَٰتح ََل  ٤١ٱلظه ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا حيَن َءاَمُنوا َوٱَّله

َنهةحِۖ  َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
ٓ أ َعَها ًسا إحَله وُسح حُف َنفح نَُكل 

وَن  ُ حنح  ٤٢ُهمح فحيَها َخَِٰلح َنا َما ِفح ُصُدورحهحم م  َونَزَعح
  
حي ََتحرحي  غحل  ح ٱَّله ه ُد َّللح َمح ۖۡ َوَقالُواْ ٱۡلح نحَهَُٰر

َ محن َِتحتحهحُم ٱۡلح
 ۡۖ ُ ََٰنا ٱَّلله نح َهَدى

َ
ََلٓ أ َي لَوح َتدح َهح ََٰنا لحَهََٰذا َوَما ُكنها نلح َهَدى

ن 
َ
ْ أ ِۖ َونُوُدٓوا ح َق 

حَنا بحٱۡلح حلحُكُم لََقدح َجآَءتح رُُسُل َرب  ت
َملُوَن  حَما ُكنُتمح َتعح ورحثحُتُموَها ب

ُ
َنهُة أ   ٤٣ٱۡلح

 
 
 
 

 

 

 

 

ها که ها و جنوههايي از انسانفرمايد: به همراه گرمي

اند وارد جهنم شويد، هر قوت گروهي پيش از شما رفته

کند، تا وارد آتش شود هم جنس خود را نفرين مي

يروان به آيند، آن وقت پاينکه همه در آن گرد مي

گويند: پروردگارا! اينها ما را گمراه پيشينيان خود مي

کردند، پس به آنان عذابي دو برابر از آتش بده. 

فرمايد: براي هر يک عذاب دو چنداني خداوند مي

و پيشينيان به پسينيان  ﴾38﴿ دانيد.است اما شما نمي

گونه برتري نداريد، پس گويند: شما بر ما هيچمي

همانا  ﴾39﴿ کرديد.را به سبب آنچه مي بچشيد عذاب

کساني که آيات ما را تکذيب کردند و خود را از آن 

هاي آسمان به روي آنها گشوده باالتر دانستند، دروازه

شوند مگر اينکه شتر از بهشت نميشود، و وارد نمي

سوراخ سوزن خياطي بگذرد، و اينگونه مجرمان را 

يراندازي از جهنم و براي آنان ز ﴾41﴿ دهيم.کيفر مي

ن را سزا باالپوشي از جهنم است، و اينگونه ستمکارا

که ايمان آورده و کارهاي و کساني ﴾41﴿ دهيم.مي

سازيم کس را مکلف نمياند ـ هيچم دادهشايسته انجا

اند و ايشان مگر به اندازة توانش ـ ايشان اهل بهشت

را  و هرگونه کينه ﴾42﴿ مانند.براي هميشه در آن مي

کنيم، رودها از زير آنان روان از دلهايشان بيرون مي

گوييم ما را گويند: خداوندي را سپاس مياست، و مي

يافتيم اگر خدا ما را بدين رهنمود فرمود، و ما راه نمي

کرد، و براستي که فرستادگانِ رهنمون نمي

شوند: پروردگارمان حق را آوردند. و صدا کرده مي

داديد به ارث بب آنچه انجام مياين بهشت را به س

  ﴾43﴿ برديد.
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نَا  ن قَدح وََجدح
َ
َحََٰب ٱنلهارح أ صح

َ
َنهةح أ َحَُٰب ٱۡلح صح

َ
َونَاَدىَٰٓ أ

ا وََعَد َربُُّكمح َما وََعَدنَا َربَُّنا َحق    ا َفَهلح وََجدتُّم مه
ذهَن َحق   

َ
ْۚ فَأ ْ َنَعمح ۖۡ َقالُوا َنُة ٱا ن لهعح

َ
حُنُۢ بَيحَنُهمح أ ح لََعَ ُمَؤذ  َّلله

َٰلحمحنَي  ح  ٤٤ٱلظه وَن َعن َسبحيلح ٱَّلله حيَن يَُصدُّ
ٱَّله
َرةح َكَٰفحُروَن َوَيبحُغوَنَها عحوَج   حٱٓأۡلخح َوَبيحَنُهَما  ٤٥ا وَُهم ب

 ْۚ َرافح رحجَ  ححَجاب  عح
َ رحفُوَن اَّۢلُك  ال  َولََعَ ٱۡلح َيعح

 َٰ يَمى حسح ن َسَلَٰ ب
َ
َنهةح أ َحََٰب ٱۡلح صح

َ
ْ أ ا ْۚ َونَاَدوح ْۚ ُهمح ٌم َعلَيحُكمح

َمُعوَن  ُخلُوَها وَُهمح َيطح ۞ِإَوَذا ُصحفَتح  ٤٦لَمح يَدح
ْ َربهَنا ََل ََتحَعلحَنا  َحَٰبح ٱنلهارح قَالُوا صح

َ
حلحَقآَء أ بحَصَٰرُُهمح ت

َ
أ

َٰلحمحنَي  َرافح  ٤٧َمَع ٱلحَقوحمح ٱلظه عح
َ َحَُٰب ٱۡلح صح

َ
َونَاَدىَٰٓ أ

رحفُوَنُهم رحَجاَل   يمَ  َيعح حسح َٰ ب َّنَٰ َعنُكمح ُهمح ى غح
َ
ٓ أ ْ َما قَالُوا

وَن  ُ َبح َتكح حيَن  ٤٨ََجحُعُكمح َوَما ُكنُتمح تَسح ُؤََلٓءح ٱَّله َهَٰٓ
َ
أ

نهَة ََل  َ ْ ٱۡلح ٍَةِۚ ٱدحُخلُوا حرَۡحح ُ ب ُتمح ََل َيَنالُُهُم ٱَّلله قحَسمح
َ
أ

نُتمح َِتحَزنُوَن 
َ
َونَاَدىَٰٓ  ٤٩َخوحٌف َعلَيحُكمح َوََلٓ أ

صح 
َ
َحَُٰب ٱنلهارح أ صح

َ
ْ َعلَيحَنا أ فحيُضوا

َ
نح أ
َ
َنهةح أ َحََٰب ٱۡلح

 َ ْ إحنه ٱَّلله ْۚ قَالُٓوا ُ ا َرَزَقُكُم ٱَّلله وح محمه
َ
حَمآءح أ محَن ٱل

َٰفحرحيَن  َك
َمُهَما لََعَ ٱلح و   ٥٠َحره َُذواْ دحيَنُهمح لَهح حيَن ٱَّته ا ٱَّله

َ َولَعحب   ْۚ فَٱَلح َيا نح ُة ٱلُّ ََيوَٰ تحُهُم ٱۡلح َُٰهمح َكَما وحَم نَنسَ ا وََغره ى
 ْ ْ أَِبلح نَُسوا محهحمح َهََٰذا َوَما ََكنُوا تََٰيَٰتحَنا ََيحَحُدوَن َقآَء يَوح
٥١  
 
 
 
 
 

زنند که آنچه را و اهل بهشت اهل جهنم را صدا مي

پروردگارمان به ما وعده داده بود حق يافتيم، آيا شما 

ه پروردگارتان به شما وعده داده بود حق آنچه را ک

اي يند: آري! در اين هنگام ندا دهندهگويافتيد؟ مي

 دهد که لعنت خدا بر ستمکاران باد.ميانشان ندا مي

دارند و راه خدا باز ميکساني که )مردم را( از  ﴾44﴿

 ﴾45﴿ خواهند و آنان به آخرت کافرند.آن را کج مي

و درميان اهل بهشت و اهل جهنم مانعي وجود دارد و 

که هريک را از روي بر باالي اعراف مرداني هستند 

زنند که شناسند و اهل بهشت را صدا ميسيمايشان مي

اند و آنان درودتان باد. هنوز وارد بهشت نشده

 و چون چشمهايشان ﴾46﴿اميدوارند وارد آن شوند. 

گردد، گويند: پروردگارا! ما را با سوي دوزخيان ميبه

و اهل اعراف مرداني را  ﴾47﴿ قوم ستمکار قرار مده.

زنند و شناسند صدا مياز روي سيمايشان مي که

گويند: جمعيت شما و چيزهايي که بدان تکبر مي

آيا  ﴾48﴿ورزيديد چه چيزي را از شما دور کرد؟. مي

اينان همان کساني نيستند که شما سوگند خورديد که 

رساند؟ به آنان گفته خداوند رحمتي را بديشان نمي

ي بر شما است و نه بهشت شويد، نه ترسشود: وارد مي

و اهل دوزخ بهشتيان  ﴾49﴿ گرديد.شما اندوهگين مي

زنند که مقداري از آب يا از آنچه خدا به را صدا مي

گويند: خداوند است به ما ببخشيد، ميداده شما روزي

کساني  ﴾51﴿ آن دو را بر کافران حرام کرده است.

که دينشان را به بازيچه و سرگرمي گرفتند و زندگي 

نيا آنها را فريب داد، پس امروز آنان را فراموش د

طور که ايشان رسيدن به چنين روزي را همانکنيم مي

 ﴾51﴿ نمودند.فراموش کردند و آيات ما را انکار مي
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َتَٰب   ئحَنَُٰهم بحكح َٰ عحلحٍم ُهد   َولََقدح جح لحَنَُٰه لََعَ ى فَصه
َة   م   َورَۡحح حَقوح محُنوَن يُ  ل  ۚۥْ  َهلح يَنُظُرونَ  ٥٢ؤح وحيلَُه

ح
إحَله تَأ

حيَن نَُسوهُ محن َقبحُل قَدح  وحيلُُهۥ َيُقوُل ٱَّله
ح
ِتح تَأ

ح
يَوحَم يَأ

َا محن ُشَفَعآَء  ح َفَهل نله َق 
حٱۡلح حَنا ب َجآَءتح رُُسُل َرب 

ْۚ قَدح  َمُل حي ُكنها َنعح
َ ٱَّله َمَل َغيح وح نَُردُّ َفَنعح

َ
َفُعواْ نَلَآ أ فَيَشح
نُفسَ 
َ
ْ أ ٓوا ُ وَن َخِسح ََتُ ْ َيفح ا ََكنُوا  ٥٣ُهمح َوَضله َعنحُهم مه

ۡرَض ِفح 
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح حي َخَلَق ٱلسه ُ ٱَّله إحنه َربهُكُم ٱَّلله

يهام  
َ
تهةح أ حَل ٱنلهَهاَر  سح ِۖ ُيغحَشح ٱَله َتَوىَٰ لََعَ ٱلحَعرحشح ُثمه ٱسح

لُُبُهۥ َحثحيث   َس َوٱلحَقَمَر َوٱنلُُّجوَم َيطح مح َرَٰتِۢ ا َوٱلشه ُمَسخه
ۦُٓۗ  ح رحه مح
َ
حأ ُ َربُّ  ب ُۗ َتَباَرَك ٱَّلله ُر مح

َ َلحُق َوٱۡلح ََل ََلُ ٱۡلح
َ
أ
ْ َربهُكمح تََۡضَُّع   ٥٤ٱلحَعَٰلَمحنَي  ُعوا ْۚ إحنهُهۥ ََل ٱدح َيًة  وَُخفح

يَن  َتدح حُمعح َد  ٥٥ُُيحبُّ ٱل ۡرضح َبعح
َ ْ ِفح ٱۡلح ُدوا سح َوََل ُتفح

َها َوٱدحُعوهُ َخوحف   َلَٰحح ْۚ ا وَ إحصح ح قَرحيب  َطَمًعا ََت ٱَّلله  إحنه رَۡحح
نحنَي  سح حُمحح حَن ٱل ُل  ٥٦م  حي يُرحسح ُۢا وَُهَو ٱَّله َ حتََٰيََٰح بُّشح ٱلر 

قَلهتح َسَحاب  
َ
ٓ أ َٰٓ إحَذا َتحهحۖۦۡ َحِته َ يََديح رَۡحح  ا ثحَقاَل  َبنيح

ََِل   َنَُٰه بلح حت   ُسقح ي  حمَ  مه حهح ٱل َا ب
نَزنلح
َ
حهۦح فَأ َنا ب رَجح خح

َ
محن آَء فَأ

ُروَن  ََتَٰ لََعلهُكمح تََذكه حَموح حَك َُّنحرحُج ٱل ِۚ َكَذَٰل ح ٱثلهَمَرَٰتح
ُك 
٥٧  
 
 
 
 
 
 
 

ايم که آن را از روي گمان کتابي براي آنان آوردهو بي

ايم، هدايت و دهعلم و آگاهي توضيح داده و تبيين کر

آيا  ﴾52﴿ آورند.رحمتي است براي قومي که ايمان مي

ظار تأويل آنند؟ روزي که تأويلش فرا )آنان( جز در انت

اند، رسد، کساني که آن را در دنيا فراموش کرده

ارمان آمدند و حق گمان پيامبرانِ پروردگگويند: بيمي

را آوردند، آيا شفاعت کنندگاني براي ما هست که 

برايمان شفاعت کنند، يا برگردانده شويم؟ پس آنگاه 

داديم. که انجام مي دهيم غير از آنچهاعمالي انجام مي

ايشان خويشتن را زيانبکار کردند و آنچه را که به 

 ﴾53﴿ ساختند از ايشان ناپديد گشته است.دروغ مي

همانا پروردگار شما خدايي است که آسمانها و زمين 

را در شش روز آفريد سپس به عرش بلند و مرتفع 

پوشاند و شب، شتابان به گرديد، روز را با شب مي

وز در حرکت است، و خورشيد و ماه و دنبال ر

اند )پديد آورد(. خّر شدهستارگان را که به فرمان او مس

آگاه باشيد که آفريدن و فرمان دادن از آن اوست، 

بزرگوار و پاک و داراي خيرات فراوان است خداوندي 

پروردگارتان را  ﴾54﴿ که پروردگار جهانيان است.

وانيد همانا او فروتنانه و در پنهاني به فرياد بخ

و در زمين پس از  ﴾55﴿تجاوزگران را دوست ندارد. 

اصالح آن فساد مکنيد، و خداوند را با ترس و اميد 

بخوانيد. همانا رحمت خدا به نيکوکاران نزديک است. 

ن و او خدايي است که بادها را پيشاپيش بارا ﴾56﴿

فرستد، تا آنگاه که بادها رحمت خود مژده رسان مي

سوي سرزميني سنگيني را بردارند و آن را بهابرهاي 

فرستيم و مرده برانيم، پس در آن جا آب را فرو مي

آوريم. و اي پديد ميبوسيلة آب از هر نوع ميوه

کنيم، باشد که پند بدينسان مردگان را بيرون مي

  ﴾57﴿ بگيريد.
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حهحۖۦۡ وَ  نح َرب 
حُب ََيحُرُج َنَباتُُهۥ بحإحذح ي  ََِلُ ٱلطه

حي َوٱبلح ٱَّله
د   حُف ٱٓأۡلتََٰيَٰتح َخُبَث ََل ََيحُرُج إحَله نَكح حَك نَُِص  اْۚ َكَذَٰل

م   ُكُروَن  لحَقوح رحَسلحَنا نُوًحا إحََلَٰ قَوحمحهۦح  ٥٨يَشح
َ
لََقدح أ

ۥٓ  ُهُ حنح إحَلٍَٰه َغيح َ َما لَُكم م  ُبُدواْ ٱَّلله ٓ  َفَقاَل تََٰيََٰقوحمح ٱعح إحّن ح
ٍم  َخاُف َعلَيحُكمح َعَذاَب يَوح

َ
يم  أ   ٥٩ َعظح

ُ
حَمَِل قَاَل ٱل

ََٰك ِفح َضَلَٰل   ى ََنَ
ٓ إحنها لَ بحني   محن قَوحمحهۦح قَاَل تََٰيََٰقوحمح  ٦٠ مُّ
ح ٱلحَعَٰلَمحنَي  كحّن ح رَُسول  َوَلَٰ  لَيحَس َبح َضَلَٰلَة   حن رهب   ٦١م 

لَُم محَن  عح
َ
نَصُح لَُكمح َوأ

َ
ح َوأ حُغُكمح رحَسََٰلَٰتح َرَب 

بَل 
ُ
أ
لَ ٱ ح َما ََل َتعح ر   ٦٢ُموَن َّلله ن َجآَءُكمح ذحكح

َ
بحُتمح أ وََعجح

َ
 أ

حُكمح  ب  حن ره َٰ رَُجل  م 
ُن لََعَ حنُكمح َلح َتهُقواْ م  َرُكمح َوتلح ذح

حيَن  ٦٣َولََعلهُكمح تُرحَۡحُوَن  َنَيحَنَُٰه َوٱَّله
َ
بُوُه فَأ َفَكذه

ْ أَِب بُوا حيَن َكذه َنا ٱَّله َرقح غح
َ
ْٓۚ َمَعُهۥ ِفح ٱلحُفلحكح َوأ إحنهُهمح  تََٰيَٰتحَنا
ْ قَوحًما َعمحنَي  َخاُهمح ُهود  ۞ِإَو ٦٤ََكنُوا

َ
اْۚ قَاَل ََلَٰ ََعٍد أ

ْ ٱ ُبُدوا ۥْٓۚ تََٰيََٰقوحمح ٱعح ُهُ حنح إحَلٍَٰه َغيح َ َما لَُكم م  فَََل  َّلله
َ
أ

ٓ إحنها  ٦٥َتتهُقوَن  ْ محن قَوحمحهۦح حيَن َكَفُروا  ٱَّله
ُ
حَمَِل قَاَل ٱل
ََٰك ِفح َسَفاَهة   ى بحنَي ِإَونه  لَََنَ َكَٰذح

 ٦٦ا نَلَُظنَُّك محَن ٱلح
يحَس َبح َسَفاَهة  

ح  قَاَل تََٰيََٰقوحمح لَ حن رهب   م 
َوَلَٰكحّن ح رَُسول 

  ٦٧نَي ٱلحَعَٰلَمح 
 
 
 
 
 
 
 

رويد، و زمين خوب به فرمان پروردگارش گياهش مي

و آن )زميني( که خوب نيست جز گياه ناچيز و کم 

ي قومي که د. اين چنين آيات را براآوربيرون نمي

 و همانا نوح را ﴾58﴿ کنيم.سپاسگزارند بيان مي

سوي قومش فرستاديم و او گفت: اي قوم من! خدا را به

بپرستيد، شما معبود بر حقي جز او نداريد. همانا من بر 

 ترسم که دچار عذاب آن روز بزرگ شويد.شما مي

اشراف و رؤساي قومش گفتند: همانا تو را در  ﴾59﴿

گفت: اي قوم من!  ﴾61﴿بينيم. ري ميگمراهي آشکا

اي از گونه گمراهي نيست، ولي من فرستادهدر من هيچ

پيامهاي  ﴾61﴿ سوي پروردگار جهانيان هستم.

رسانم، و شما را پند و اندرز پروردگارم را به شما مي

دانم که شما دهم، و از جانب خدا چيزهايي ميمي

ينکه پندي از کنيد از اآيا تعجب مي ﴾62﴿دانيد. نمي

جانب پروردگارتان بر مردي از خودتان براي شما آمده 

است تا شما را بيم دهد و تا پرهيزگاري کنيد؟! و باشد 

اما آنان او را  ﴾63﴿ که مورد رحمت قرار گيريد.

تکذيب کردند و ما او و کساني را که همراه با او در 

نجات داديم و کساني را که آيات ما را  کشتي بودند،

کذيب کردند غرق نموديم. همانا آن قومي نابينا ت

سوي قوم عاد برادرشان هود را به و ﴾64﴿ بودند.

فرستاديم، گفت: اي قوم من! خدا را بپرستيد، جز او 

 ورزيد.معبود بر حقي نداريد. آيا پرهيزگاري نمي

رؤسا و اشراف کافر قوم او گفتند: همانا ما تو را  ﴾65﴿

 ريم.پندام، و ترا از دروغگويان ميبينيخرد ميابله و بي

گونه کم خردي در من گفت اي قوم من! هيچ ﴾66﴿

اي از جانب پروردگار جهانيان نيست، بلکه من فرستاده

 ﴾67﴿ هستم.
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محنٌي 
َ
ٌح أ ۠ لَُكمح نَاصح نَا

َ
ح َوأ حُغُكمح رحَسََٰلَٰتح َرَب 

بَل 
ُ
 ٦٨أ

ر   ن َجآَءُكمح ذحكح
َ
بحُتمح أ وََعجح

َ
حكُ  أ ب  حن ره َٰ رَُجل   مح م 

 لََعَ
ُن حنُكمح َلح ْ إحذح َجَعلَُكمح ُخلََفآَء محنُۢ م  ْۚ َوٱذحُكُرٓوا َرُكمح ذح

دح قَوحمح نُوح   ۖۡ َوَزاَدُكمح ِفح ٱۡلحَ  َبعح َطة  ح قح بَص 
فَٱذحُكُرٓواْ  لح

لحُحونَ َءاََلٓ  ح لََعلهُكمح ُتفح ُبَد  ٦٩ َء ٱَّلله َعح ئحتََنا نلح جح
َ
ْ أ قَالُٓوا

َدهُۥ َونَ  َ وَحح حَما تَعحُدنَآ ٱَّلله حَنا ب ت
ح
ُبُد َءابَآُؤنَا فَأ َذَر َما ََكَن َيعح

قحنَي  َٰدح حن  ٧٠إحن ُكنَت محَن ٱلصه قَاَل قَدح َوَقَع َعلَيحُكم م 
س   حُكمح رحجح ب  َمآء  وََغَضٌبۖۡ  ره سح

َ
ٓ أ لُونَّنح ِفح تَُجَٰدح

َ
 أ

حهَ  ُ ب َل ٱَّلله ا نَزه نُتمح َوَءابَآؤُُكم مه
َ
ٓ أ يحُتُموَها ا محن َسمه

 ِۚ َطَٰن 
رحيَن  ُسلح ُمنَتظح

ح حَن ٱل ْ إحّن ح َمَعُكم م  ُرٓوا  ٧١فَٱنَتظح
َة   حرَۡحح حيَن َمَعُهۥ ب

َنَيحَنَُٰه َوٱَّله
َ
حيَن  فَأ حَر ٱَّله َنا َداب حنها َوَقَطعح م 

بُواْ أَِب محنحنيَ َكذه ۖۡ َوَما ََكنُواْ ُمؤح َٰتحَنا َخاُهمح ِإَو ٧٢ تََٰي
َ
ََلَٰ َثُموَد أ

ْۚ قَاَل َصَٰلحح   ْ ٱ ا ُبُدوا حنح إحَلٍَٰه تََٰيََٰقوحمح ٱعح َ َما لَُكم م  َّلله
حَنة   ۖۥۡ قَدح َجآَءتحُكم بَي  ُهُ ۖۡ  َغيح حُكمح ب  حن ره ۦح نَاقَُة م  ه َهَٰذح

 ۡۖ ح لَُكمح َءايَة  ۡرضح  ٱَّلله
َ
ٓ أ ُكلح ِفح

ح
حۖۡ َوََل فََذُروَها تَأ ٱَّلله

حُسوٓء   وَها ب م   َتَمسُّ َلح
َ
ُخَذُكمح َعَذاٌب أ

ح
 ٧٣َفَيأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

رسانم و من احکام و دستورهاي پروردگارم را به شما مي 

آيا تعجب  ﴾68﴿من برايتان اندرزگويي امين هستم. 

کنيد از اينکه پندي از جانب پروردگارتان بر زبان مي

مردي از شما برايتان آمده است تا شما را بيم دهد؟! و 

به ياد آوريد وقتي که خداوند شما را جانشيناني پس از 

نوح گرداند، و شما را درميان مردمان از قدرت وم ق

هاي خدا را جسمي بيشتري برخوردار کرد، پس نعمت

گفتند: آيا پيش  ﴾69﴿ به ياد آوريد تا رستگار شويد.

اي تا تنها خدا را بپرستيم و آنچه را که ما آمده

پرستيدند رها کنيم؟ پس آنچه که ما را پدرانمان مي

ر اگر تو از راستگويان هستي. دهي بياوبدان وعده مي

گفت: به درستي که عذاب و خشم بزرگي از  ﴾71﴿

شود، آيا با من در جانب پروردگارتان بر شما واقع مي

ايد، و خداوند خود و پدرانتان نهاده نامهايي که شما

کنيد؟ براي آن دليلي فرو نفرستاده است مجادله مي

 تظرانم.پس منتظر باشيد، من )هم( همراه شما از من

پس او و کساني را که همراهش ايمان آورده  ﴾71﴿

بودند در پرتو رحمت خويش نجات داديم و کساني را 

کن که آيات ما را تکذيب کردند و مؤمن نبودند ريشه

پيش شما آمده است، اين شترِ  ﴾72﴿و نابود کرديم. 

اي براي شما آمده است خداست که به عنوان معجزه

ه در زمين خدا بخورد و بچرد، و پس آن را بگذاريد ک

آزاري بدان نرسانيد که عذاب دردناکي شما را فرا 

 ﴾73﴿ گيرد.مي
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دح ََعد   ُكمح  َوٱذحُكُرٓواْ إحذح َجَعلَُكمح ُخَلَفآَء محنُۢ َبعح
َ
أ َوَبوه

حَها قُُصور   ُذوَن محن ُسُهول ۡرضح َتتهخح
َ ُتوَن ِفح ٱۡلح ا َوَتنححح

َباَل ُبُيوت   ح
ۖۡ فَ ٱۡلح ْ َءاََلٓ ا ْ ِفح ٱذحُكُرٓوا ا َثوح ح َوََل َتعح َء ٱَّلله

يَن  دح سح ۡرضح ُمفح
َ واْ محن  ٧٤ٱۡلح ََبُ َتكح حيَن ٱسح  ٱَّله

ُ
حَمَِل قَاَل ٱل

لَُموَن  َتعح
َ
حَمنح َءاَمَن محنحُهمح أ ْ ل عحُفوا ُتضح حيَن ٱسح حَّله قَوحمحهۦح ل

نه َصَٰلحح  
َ
حهحۚۦْ أ ب  حن ره رحَسل  م  حمَ  ا مُّ  إحنها ب

ْ حهۦح قَالُٓوا َل ب رحسح
ُ
ٓ أ ا

محُنوَن  حٓي َءاَمنُتم  ٧٥ُمؤح حٱَّله ْ إحنها ب ٓوا ََبُ َتكح حيَن ٱسح
قَاَل ٱَّله
حهۦح َكَٰفحُروَن  رح  ٧٦ب مح

َ
ْ َعنح أ ا ْ ٱنلهاقََة وََعَتوح َفَعَقُروا

ٓ إحن ُكنَت محَن  حَما تَعحُدنَا حَنا ب  تََٰيََٰصَٰلحُح ٱئحت
ْ حهحمح َوقَالُوا َرب 
حُمرحَسلحنَي  خَ  ٧٧ٱل

َ
َبُحواْ ِفح َدارحهحمح فَأ صح

َ
َفُة فَأ َذتحُهُم ٱلرهجح

َٰ  ٧٨َجَٰثحمحنَي  ُتُكمح َفَتَوله بحلَغح
َ
 َعنحُهمح َوقَاَل تََٰيََٰقوحمح لََقدح أ

ن َله ُِتحبُّوَن  ُت لَُكمح َوَلَٰكح ح َونََصحح رحَسالََة َرَب 
نيَ  حح َٰصح تُوَن  ٧٩ ٱلنه

ح
تَأ
َ
ٓ أ َولُوًطا إحذح قَاَل لحَقوحمحهۦح

شَ  َحد  ٱلحَََٰٰحح
َ
حَها محنح أ حَن ٱلحَعَٰلَمحنَي  َة َما َسَبَقُكم ب  ٨٠م 

حَجاَل  تُوَن ٱلر 
ح
َوة  إحنهُكمح تَلَأ حسَ  َشهح حن ُدونح ٱلن  ِۚ بَلح م  آءح
نُتمح قَوحم  

َ
حُفوَن  أ   ٨١مُِّسح
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوي ثمود برادرشان صالح را فرستاديم، گفت: اي به و

ه حق جز او قوم من! خدا را بپرستيد، شما معبودي ب

و اي از جانب پروردگارتان نداريد، همانا دليل و معجزه

به ياد آوريد آنگاه که خداوند شما را پس از قوم عاد 

وارث زمين قرار داد، و شما را در زمين جاي داد، در 

هاي هموار و صاف آن براي خود قصر دشت

تراشيديد. ساختيد، و از کوهها براي خود خانه ميمي

ي خدا را به ياد آوريد و در زمين فساد و اپس نعمته

اشراف و رؤساي قومش که تکبر  ﴾74﴿ تباهي مکنيد.

ورزيدند، به مستضعفاني که ايمان آورده بودند، مي

دانيد که صالح از جانب گفتند: آيا شما مي

پروردگارش فرستاده شده است؟ گفتند: ما به آنچه او 

مستکبران  ﴾75﴿بدان فرستاده شده است ايمان داريم. 

ايد کافر گفتند: ما به آنچه که شما بدان ايمان آورده

تر را کشتند و از فرمان پس ش ﴾76﴿هستيم. 

پروردگارشان سرپيچي کرده و گفتند: اي صالح! براي 

دادي، اگر تو از ما بياور آنچه را که به ما وعده مي

پس زمين لرزه آنان را فرا گرفت و  ﴾77﴿ پيامبراني.

 حرکت افتادند و مردند.زانو بييشان بر هادر خانه

پس صالح از آنان روي برتافت و گفت: اي قوم  ﴾78﴿

م و من! بدون شک من پيام پروردگارم را به شما رساند

شما را نصيحت کردم ولي شما نصيحت کنندگان را 

و لوط را به ياد آور آنگاه که او  ﴾79﴿ دوست نداريد.

که به قومش گفت: سوي قومش فرستاديم آنگاه به را

دهيد که پيش از شما آيا کار زشتي را انجام مي

همانا شما به  ﴾81﴿ کس از جهانيان نداده است؟!.هيچ

کنيد، بلکه شما قومي جاي زنان با مردان آميزش مي

 ﴾81﴿تجاوز پيشه هستيد. 
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حن  رحُجوُهم م  خح
َ
ْ أ ن قَالُٓوا

َ
ٓ أ ٓ إحَله َوَما ََكَن َجَواَب قَوحمحهۦح

يَ  نَاس  قَرح
ُ
ۖۡ إحنهُهمح أ ُروَن  تحُكمح َنَيحَنَُٰه  ٨٢َيَتَطهه

َ
ۥٓ فَأ لَُه هح

َ
َوأ

حيَن  َغََٰبح
تَُهۥ ََكنَتح محَن ٱلح

َ
َرأ يحهحم  ٨٣إحَله ٱمح

نَا َعلَ َطرح مح
َ
َوأ

َطر   رحمحنَي مه ُمجح
ح َٰقحَبُة ٱل ِإَوََلَٰ  ٨٤اۖۡ فَٱنُظرح َكيحَف ََكَن َع

َخاُهمح ُشَعيحب  
َ
َيَن أ ْۚ قَاَل تََٰيَٰقَ َمدح ْ ٱا ُبُدوا َ َما وحمح ٱعح َّلله

حَنة   ۖۥۡ قَدح َجآَءتحُكم بَي  ُهُ حنح إحَلٍَٰه َغيح ُكم م 
حن  لَ م 

 ۡۖ حُكمح ب  حمحََياَن َوََل َتبحَخُسواْ ٱنلهاَس ره ْ ٱلحَكيحَل َوٱل فُوا وح
َ
فَأ

 ْۚ َها َلَٰحح َد إحصح ۡرضح َبعح
َ ْ ِفح ٱۡلح ُدوا سح َيآَءُهمح َوََل ُتفح شح

َ
أ

َٰلحُكمح َخيح   محنحنَي مح إحن ُكنُتم مُّ لهكُ  َذ َوََل  ٨٥ؤح
َرَٰط   ح صح

حُكل  ُعُدواْ ب وَن َعن  َتقح َسبحيلح تُوعحُدوَن َوتَُصدُّ
حهۦح َوَتبحُغوَنَها عحوَج   ح َمنح َءاَمَن ب ْ ٱَّلله ْۚ َوٱذحُكُرٓوا إحذح ا

ۖۡ وَ ُكنُتمح قَلحيَل   ُكمح َ َٰقحَبُة  فََكَثه ْ َكيحَف ََكَن َع ٱنُظُروا
يَن  دح سح حُمفح حَفة   ٨٦ٱل حنُكمح  ِإَون ََكَن َطآئ َءاَمُنواْ م 

حَفة   حهۦح َوَطآئ ُت ب
لح رحسح
ُ
حٓي أ حٱَّله َٰ لهمح يُ  ب ْ َحِته وا ُ َبح محُنواْ َٱصح ؤح

ُ ٱلحَحَٰكحمحنَي  ْۚ وَُهَو َخيح ُ بَيحَنَنا   ٨٧َُيحُكَم ٱَّلله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و پاسخ قومش جز اين نبود که گفتند: ايشان را از 

د، آنان مردماني هستند که به از انجام شهرتان بيرون کني

اش و او و خانواده ﴾82﴿جويند. دادن زشتي دوري مي

را نجات داديم، جز همسرش که از باقي ماندگان در 

و بر آنان باراني از سنگ بارانديم،  ﴾83﴿عذاب بود. 

 ﴾84﴿ چگونه است!. پس بنگر که سر انجام گناهکاران

ا فرستاديم، و گفت: سوي مدين برادرشان شعيب ربه و

اي قوم من! خدا را بپرستيد، شما معبود به حقي جز او 

نداريد، همانا دليلي از جانب پروردگارتان پيش شما 

آمده است، پس پيمانه و ترازو را کامل نماييد، و 

حقوق و اموال مردم را کم نکنيد، و در زمين پس از 

است  اصالح آن فساد و تباهي نورزيد. اين برايتان بهتر

 و بر سر هر راهي ننشينيد ﴾85﴿ اگر شما مؤمن هستيد.

اند بترسانيد، و از تا کساني را که به خدا ايمان آورده

خواهيد. و يه ياد راه خدا باز داريد، و آن را کج مي

آوريد وقتي که شما کم بوديد پس خداوند شما را زياد 

کرد. و بنگريد که سر انجام فسادکنندگان چگونه بوده 

و اگر گروهي از شما به آنچه من بدان  ﴾86﴿ ست!.ا

ام ايمان آوَرَد و گروهي ايمان نياوَرَد، پس فرستاده شده

اوري کند، و او بهترينِ صبر کنيد تا خداوند ميان ما د

  ﴾87﴿ داوران است.
 
 
 
 
 
 
 



 سوره  أعراف                        162                                                      قرآن كريم ترمجه معانى     
 

 

رحَجنهَك  واْ محن قَوحمحهۦح نَلُخح ََبُ
َتكح حيَن ٱسح  ٱَّله

ُ
حَمَِل ۞قَاَل ٱل

وح تَلَُعوُدنه تََٰيَُٰشَعيح 
َ
حَنآ أ َيت حيَن َءاَمُنواْ َمَعَك محن َقرح ُب َوٱَّله

َولَوح ُكنها َكَٰرحهحنَي 
َ
ْۚ قَاَل أ يحَنا لََعَ  ٨٨ِفح محلهتحَنا ََتَ قَدح ٱفح

 ُ ََٰنا ٱَّلله َد إحذح ََنهى نَا ِفح محلهتحُكم َبعح بًا إحنح ُعدح ح َكذح ٱَّلله
ن نه 
َ
ْۚ َوَما يَُكوُن نَلَآ أ ُ محنحَها ن يََشآَء ٱَّلله

َ
ٓ أ ُعوَد فحيَهآ إحَله

ْۚ َربهَنا  حَنا ح تََوُكه ْۚ لََعَ ٱَّلله ٍء عحلحًما ح َۡ َع َربَُّنا ُكه  ْۚ وَسح َربَُّنا
نَي  ُ ٱلحَََٰٰتححح نَت َخيح

َ
ح َوأ َق 

حٱۡلح َ قَوحمحَنا ب َتحح بَيحَنَنا َوَبنيح ٱفح
ْ محن قَوحمح  ٨٩ حيَن َكَفُروا  ٱَّله

ُ
حَمَِل حنح َوَقاَل ٱل هۦح لَئ

ُتمح ُشَعيحًبا إحنهُكمح إحذ   َبعح وَن ٱته ُ َخَذتحُهُم  ٩٠ا لهَخَِٰسح
َ
فَأ
 ِفح َدارحهحمح َجَٰثحمحنَي 

ْ َبُحوا صح
َ
َفُة فَأ حيَن  ٩١ٱلرهجح ٱَّله
ْ ُشَعيحب   بُوا نَ َكذه ن لهمح َيغح

َ
بُواْ ا َكأ حيَن َكذه ْۚ ٱَّله ْ فحيَها ا وح

ْ ُشَعيحب   حينَ ا ََكنُوا َخَِٰسح
َٰ َعنحُهمح َوقَاَل  ٩٢ ُهُم ٱلح َفَتَوله

 ۡۖ ُت لَُكمح ح َونََصحح ُتُكمح رحَسََٰلَٰتح َرَب  بحلَغح
َ
تََٰيََٰقوحمح َلَقدح أ

م   َٰ قَوح
رحَسلحَنا ِفح  ٩٣َكَٰفحرحيَن  فََكيحَف َءاََسَٰ لََعَ

َ
ٓ أ َوَما

َية   ح  قَرح آءح م  ه َسآءح َوٱلۡضه
ح
َأ حٱبلح لََها ب هح

َ
ٓ أ نَا َخذح

َ
ٓ أ بح ٍ إحَله

ن نه
هُعوَن لَ  ََسَنَة  ٩٤َعلهُهمح يَۡضه حَئةح ٱۡلح ي  َا َمََّكَن ٱلسه

نلح ُثمه بَده
آُء  ه آُء َوٱلِسه ه ْ قَدح َمسه َءابَآَءنَا ٱلۡضه قَالُوا ْ وه َٰ َعَفوا َحِته

َتة   َنَُٰهم َبغح َخذح
َ
ُعُروَن  فَأ   ٩٥وَُهمح ََل يَشح
 
 
 
 
 
 
 

تو و گفتند: اي شعيب!  رؤسا و اشراف مستکبر قومش

اند از شهر و کساني را که به همراهت ايمان آورده

کنيم، يا اينکه به آئين ما آبادي خود بيرون مي

گرديد. شعيب با تعجب و انکار به قوم خود گفت: برمي

آيا هرچند اگر دوست هم نداشته باشيم که پيرو دين و 

ملت باطل شما بشويم )باز ما را از شهر خودتان بيرون 

اگر به آئين شما درآييم پس از  ﴾88﴿ کنيد(؟!.مي

است همانا بر خدا داده اينکه خدا ما را از آن نجات

ايم. براي ما شايسته نيست که به آن درآييم دروغ بسته

مگر اينکه پروردگار بخواهد، علم پروردگارِ ما همه 

ايم. چيز را در برگرفته است، بر خدا توکل نموده

به حق داوري کن و تو  پروردگارا! ميان ما و قوم ما

ان کافر قومش و سر ﴾89﴿ بهترين داوري کنندگاني.

گفتند: اگر شما از شعيب پيروي کنيد همانا آنگاه از 

پس زمين لرزه شديدي آنان  ﴾91﴿ زيان کاران هستيد.

هايشان بر زانو افتادند و مردند. را فرا گرفت و در خانه

ود کساني که شعيب را تکذيب کردند گويي خ ﴾91﴿

در آن ديار سکونت نداشتند، کساني که شعيب را 

پس، از  ﴾92﴿تکذيب کردند آنان زيان کاران بودند. 

گمان آنان روي برتافت و گفت: اي قوم من! بي

پيامهاي پروردگارم را به شما رساندم، و شما را 

نصيحت کردم، پس چگونه به خاطر قومي اندوه 

چ شهر و و در هي ﴾93﴿ که کافر بودند؟. خورممي

ايم مگر اينکه اهالي آنجا را آبادي پيامبري را نفرستاده

با مشکالت و مصائب گرفتار کرديم تا شايد تضرع و 

سپس به جاي بدي، نيکي را قرار  ﴾94﴿زاري کنند. 

داديم تا اينکه فزوني گرفتند و گفتند: پدرانمان را هم 

ناخوشي و خوشي رسيده است، پس آنان را ناگهان 

 ﴾95﴿ فهميدند.يرحاليکه آنها نمگرفتيم د
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يحهحم 
َنا َعلَ ْ لََفَتحح ا َقوح ْ َوٱته َل ٱلحُقَرىَٰٓ َءاَمُنوا هح

َ
نه أ
َ
َولَوح أ

بُواْ  بَرََكَٰت   ن َكذه ۡرضح َوَلَٰكح
َ َمآءح َوٱۡلح حَن ٱلسه م 

ُبوَن  سح ْ يَكح حَما ََكنُوا َنَُٰهم ب َخذح
َ
ُل  ٩٦فَأ هح

َ
محَن أ

َ
فَأ
َ
أ

تحَيهُ 
ح
ن يَأ

َ
ُسَنا بََيَٰت  ٱلحُقَرىَٰٓ أ

ح
حُموَن م بَأ َو  ٩٧ا وَُهمح نَآئ

َ
أ

تحَيُهم 
ح
ن يَأ

َ
ُل ٱلحُقَرىَٰٓ أ هح

َ
محَن أ

َ
ُسَنا ُضۡح  أ

ح
وَُهمح  بَأ

َر ٱ ٩٨يَلحَعُبوَن  ْ َمكح محُنوا
َ
فَأ
َ
ح أ َر ٱَّلله َمُن َمكح

ح
حْۚ فَََل يَأ َّلله

وَن  ُ حيَن يَرحثُو ٩٩إحَله ٱلحَقوحُم ٱلحَخَِٰسح
حَّله دح ل َو لَمح َيهح

َ
َن أ

َصبحَنَُٰهم 
َ
ن لهوح نََشآُء أ

َ
ٓ أ لحَها هح

َ
دح أ ۡرَض محنُۢ َبعح

َ ٱۡلح
َمُعوَن  حهحمح َفُهمح ََل يَسح وب

َٰ قُلُ َبُع لََعَ ْۚ َوَنطح حهحمح حُذنُوب  ١٠٠ب
ْۚ َوَلَقدح  حَها ۢنَبآئ

َ
حلحَك ٱلحُقَرىَٰ َنُقصُّ َعَليحَك محنح أ ت
 ْ حَنَٰتح َفَما ََكنُوا َي 

حٱبلح حَما  َجآَءتحُهمح رُُسلُُهم ب  ب
ْ محُنوا ُؤح َلح

وبح 
َٰ قُلُ ُ لََعَ َبُع ٱَّلله حَك َيطح ْۚ َكَذَٰل ْ محن َقبحُل بُوا َكذه

َٰفحرحيَن  َك
د ِۖ  ١٠١ٱلح حنح َعهح ََثحهحم م  كح

َ
نَا ۡلح ِإَون  َوَما وََجدح
قحنَي  ََثَُهمح لََََٰٰسح كح

َ
ٓ أ نَا هحم  ١٠٢وََجدح دح ُثمه َبَعثحَنا محنُۢ َبعح
وََسَٰ أَِب ٓ إحََلَٰ مُّ ۖۡ  تََٰيَٰتحَنا حَها  ب

ْ يْهۦح َفَظلَُموا َن َوَمََلح فحرحَعوح
يَن  دح سح حُمفح َٰقحَبُة ٱل َوقَاَل ُموََسَٰ  ١٠٣فَٱنُظرح َكيحَف ََكَن َع

ُن إحّن ح رَُسول   ح ٱلحَعَٰلَمحنَي  تََٰيَٰفحرحَعوح حن رهب    ١٠٤م 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ها ايمان آورده و و اگر اهل اين شهر و آبادي 

هاي آسمان و زمين کردند، برکتشه ميپرهيزگاري پي

گشوديم، اما تکذيب کردند، پس آنان را را بر آنان مي

 کردند )گريبانشان را( گرفتيم.به سبب آنچه که مي

ز اينکه آيا مردمان اين شهرها ايمن شدند ا ﴾96﴿

عذاب ما شبانگاه پيش آنها بيايد، درحاليکه آنها 

آيا مردمان اين شهرها ايمن شدند  ﴾97﴿ اند؟.خوابيده

ز اينکه عذاب ما چاشتگاه به سراغ آنها بيايد درحاليکه ا

آيا از مکر و انتقام خدا ايمن  ﴾98﴿کنند؟. بازي مي

شود. شدند؟ جز قوم زيانکار از مکر خدا ايمن نمي

آيا براي کساني که زمين را پس از ساکنان  ﴾99﴿

برند روشن نشده است که اگر )پيشين( آن به ارث مي

به سبب گناهانشان دچار مصيبت  ما بخواهيم آنان را

شنوند؟. زنيم، پس نميکنيم و بر دلهايشان مهر ميمي

هايست که بخشي از سرگذشت آن اينها آبادي ﴾111﴿

راستي  که پيامبرانشان با کنيم، و بهبيان مي را برايت

داليل روشن پيش آنها آمدند اما آنان چيزي را که قبالً 

گونه خداوند ردند. اينتکذيب کردند بدان ايمان نياو

و بيشتر اينها را  ﴾111﴿ نهد.بر دلهاي کافران مهر مي

وفادار به پيمان نديديم، بلکه بيشتر آنان را نافرمان و 

سپس بعد از آنان موسي را همراه  ﴾112﴿فاسق يافتيم. 

سوي فرعون و اطرافيانش فرستاديم به با داليل خودمان

ه سر انجام اما بدان ستم ورزيدند، پس بنگر ک

و موسي گفت: اي فرعون!  ﴾113﴿ تباهکاران چه شد؟.

اي از جانب پروردگار جهانيان هستم. همانا من فرستاده

﴿114﴾  
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ْۚ قَدح  َقه
ح إحَله ٱۡلح قُوَل لََعَ ٱَّلله

َ
ٓ أ ن َله

َ
َٰٓ أ َحقحيٌق لََعَ

حَنة   حبَي  ئحُتُكم ب ٓ  جح َ بَّنح  َمَعح
لح رحسح
َ
حُكمح فَأ ب  حن ره م 

 َٰٓ َر ئحَت أَِب ١٠٥ءحيَل إحسح حَهآ إحن  يَة  قَاَل إحن ُكنَت جح تح ب
ح
فَأ

قحنَي  َٰدح لحََّقَٰ  ١٠٦ُكنَت محَن ٱلصه
َ
َ فَأ حَذا هح َعَصاهُ فَإ

َبان   بحني   ُثعح َ َبيحضَ  ١٠٧مُّ آُء َونََزَع يََدهُۥ َفإحَذا هح
رحيَن  َٰظح حلنه َن إحنه َهَٰ  ١٠٨ل  محن قَوحمح فحرحَعوح

ُ
حَمَِل َذا قَاَل ٱل

ٌر َعلحيم   ۖۡ  ١٠٩ لََسَٰحح ُكمح ۡرضح
َ
حنح أ ن َُيحرحَجُكم م 

َ
يُرحيُد أ

ُمُروَن 
ح
لح ِفح  ١١٠َفَماَذا تَأ رحسح

َ
َخاهُ َوأ

َ
هح َوأ رحجح

َ
ْ أ َقالُٓوا

حيَن  حنح َحَّٰشح َمَدآئ
ح ٍر َعلحيم   ١١١ٱل ح َسَٰحح

حُكل  تُوَك ب
ح
 ١١٢ يَأ

ْ إحنه نَلَ وَجَ  َن قَالُٓوا َحَرُة فحرحَعوح ًرا إحن ُكنها آَء ٱلسه جح
َ
ا َۡل

َغَٰلحبحنَي 
حنَي  ١١٣ََنحُن ٱلح ب ُمَقره

ح قَاَل َنَعمح ِإَونهُكمح لَمحَن ٱل
ن نهُكوَن ََنحُن  ١١٤

َ
ٓ أ ا َ ِإَومه َّقح

ن تُلح
َ
ٓ أ ا ْ تََٰيَُٰموََسَٰٓ إحمه قَالُوا

حُملحقحنَي  نُيَ  ١١٥ٱل عح
َ
ْ أ ْ َسَحُرٓوا ا لحَقوح

َ
ٓ أ ا ْۖۡ َفلَمه لحُقوا

َ
قَاَل أ

يم  ٱنلهاسح  ٍر َعظح حح حسح ََتحَهُبوُهمح وََجآُءو ب  ١١٦ َوٱسح
َ تَلحَقُف  حَذا هح قح َعَصاَكۖۡ فَإ

لح
َ
نح أ
َ
وحَحيحَنآ إحََلَٰ ُموََسَٰٓ أ

َ
۞َوأ

فحُكوَن 
ح
َملُوَن  ١١٧َما يَأ ْ َيعح َقُّ َوَبَطَل َما ََكنُوا فَوََقَع ٱۡلح
 َصَٰغحرحيَن  ١١٨

ْ حَك َوٱنَقلَُبوا ْ ُهَنال   ١١٩َفُغلحُبوا
ُ
َ َوأ َّقح
لح

يَن  دح َحَرةُ َسَٰجح  ١٢٠ٱلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سزاوار است که جز حق چيزي را به خدا نسبت ندهم، 

همانا با داليل روشني از جانب پروردگارتان نزد شما 

 ﴾115﴿اسرائيل را همراه من بفرست. ام، پس بنيآمده

اي آن را اي را آورده)فرعون( گفت: چنانچه معجزه

پس  ﴾116﴿يان هستي. نشان بده اگر از راستگو

عصايش را انداخت و ناگهان به صورت اژدهايي 

و دست خود را بيرون آورد،  ﴾117﴿ د.آشکار درآم

پس ناگهان بينندگان ديدند که سفيد و درخشان است. 

ين گمان ارؤسا و اشراف قوم فرعون گفتند: بي ﴾118﴿

خواهد شما را از مي ﴾119﴿ جادوگري دانا است.

دهيد؟!. ن کند، پس چه نظري ميسرزمينتان بيرو

را مهلت بده و نگاه دار، گفتند: او و برادرش  ﴾111﴿

 )و کسي را( به شهر بفرست تا همه را جمع کند.

)و( همة جادوگران ماهر را به نزد تو بياورد.   ﴾111﴿

و جادوگران پيش فرعون آمدند و گفتند: آيا  ﴾112﴿

 اشت.اگر ما پيروز شويم حتماً پاداشي خواهيم د

گفت: بله! و البته که شما از مقربان خواهيد  ﴾113﴿

گفتند: اي موسي! يا تو بيانداز يا ما  ﴾114﴿بود. 

گفت: بياندازيد، پس  ﴾115﴿اندازيم. )سحرمان را( مي

مردم را جادو کردند، هاي هنگامي که انداختند، چشم

 و آنان را ترساندند، و جادوي بزرگي ارائه دادند.

وسي وحي نموديم که عصايت را و به م ﴾116﴿

پس  ﴾117﴿بافتند بلعيد. بيانداز، ناگهان آنچه را مي

کردند باطل حق روشن و آشکار گرديد و آنچه مي

پس در آنجا شکست خوردند و خوار و  ﴾118﴿شد. 

و جادوگران به سجده افتادند.  ﴾119﴿ذليل برگشتند. 

﴿121﴾ 
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ح ٱلحَعَٰلَمحنيَ  حَرب   َءاَمنها ب
ْ ح ُموََسَٰ َوَهَُٰروَن  ١٢١ قَالُٓوا َرب 
ۖۡ إحنه  ١٢٢ نح َءاَذَن لَُكمح

َ
حهۦح َقبحَل أ ُن َءاَمنُتم ب قَاَل فحرحَعوح

ر   ْ محنحَهآ  َهََٰذا لََمكح رحُجوا ُخح يَنةح تلح َمدح
ح ُتُموُه ِفح ٱل َكرح مه
لَُموَن  ۖۡ فََسوحَف َتعح لََها هح

َ
يَُكمح  ١٢٣أ يحدح

َ
َعنه أ ح َقط 

ُ
َۡل

حنح  رحُجلَُكم م 
َ
َلَٰف   َوأ حَبنهُكمح  خح َصل 

ُ
َعحنَي ُثمه َۡل َجح

َ
 ١٢٤أ

حَنا ُمنَقلحُبوَن   إحََلَٰ َرب 
ٓ ا ْ إحنه نح  ١٢٥قَالُٓوا

َ
ٓ أ ٓ إحَله َوَما تَنقحُم محنها

رحغح َعلَيحَنا َءاَمنها أَِب
فح
َ
ٓ أ ْۚ َربهَنا َنا ا َجآَءتح حَنا لَمه تََٰيَٰتح َرب 

لحمحنَي ا َصَبح   َنا ُمسح  محن قَوحمح وَ  ١٢٦َوتَوَفه
ُ
حَمَِل قَاَل ٱل

ۡرضح 
َ ْ ِفح ٱۡلح ُدوا سح ُفح تََذُر ُموََسَٰ َوقَوحَمُهۥ َلح

َ
َن أ فحرحَعوح

حُل  حَهَتَكْۚ قَاَل َسُنَقت  ۦ  َوَيَذَرَك َوَءال ح َتۡحح َنآَءُهمح َونَسح بح
َ
أ
َٰهحُروَن  حَسآَءُهمح ِإَونها فَوحَقُهمح َق قَاَل ُموََسَٰ لحَقوحمحهح  ١٢٧ن

ح   ب
ْ َتعحيُنوا وٓ ٱسح ُ َبح ح َوٱصح ح يُورحُثَها َمن ٱَّلله ه ۡرَض َّللح

َ ْۖۡ إحنه ٱۡلح ا
حلحُمتهقحنَي  حۖۦۡ َوٱلحَعَٰقحَبُة ل وذحيَنا  ١٢٨يََشآُء محنح عحَبادحه

ُ
ْ أ قَالُٓوا

ْۚ قَاَل َعََسَٰ  ئحتََنا دح َما جح حيََنا َومحنُۢ َبعح ت
ح
ن تَأ
َ
محن َقبحلح أ

َتخح  لحَك َعُدوهُكمح َويَسح ن ُيهح
َ
لحَفُكمح ِفح َربُُّكمح أ

َملُوَن  ۡرضح َفَينُظَر َكيحَف َتعح
َ ٓ َءاَل  ١٢٩ٱۡلح نَا َخذح

َ
َوَلَقدح أ

ص   نحنَي َوَنقح ح حٱلس  َن ب حَن ٱثلهَمَرَٰتح لََعلهُهمح  فحرحَعوح م 
ُروَن  كه   ١٣٠يَذه

 
 
 
 
 
 
 

 ﴾121﴿و گفتند: به پروردگار جهانيان ايمان آورديم. 

گفت: قبل  فرعون ﴾122﴿پروردگار موسي و هارون. 

از اينکه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟ همانا 

ايد تا اي است که شما در اين شهر چيدهاين توطئه

 را از آن بيرون کنيد ولي خواهيد دانست.صاحبان آن 

ها و پاهاي شما را برخالف جهت قطعاً دست ﴾123﴿

يکديگر قطع خواهم کرد سپس همة شما را به دار 

سوي به گفتند: همانا ما ﴾124﴿آويزم. مي

و تو ما را مورد  ﴾125﴿ گرديم.پروردگارمان برمي

کني دهي و )عمل ما را( انکار نمييعيب و عار قرار نم

مگر به خاطر اينکه به آيات پروردگارمان آنگاه که نزد 

ما آمدند ايمان آورديم. پروردگارا! به ما صبر عطا کن 

و رؤسا و اشراف قوم  ﴾126﴿ و ما را مسلمان بميران.

گذاري تا فرعون گفتند: آيا موسي و قومش را آزاد مي

در زمين فساد نمايند، و تو و معبودانت را ترک کنند؟ 

پسران آنان را خواهيم کشت و زنانشان گفت: به زودي 

داريم، و ما بر ايشان چيره و مسلط را زنده نگه مي

 ي به قومش گفت: از خدا ياريموس ﴾127﴿ هستيم.

بجوييد، و شکيبايي کنيد، همانا زمين از آن خداست، 

هرکس از بندگانش را که بخواهد وارث آن قرار 

 ﴾128﴿ دهد و سر انجام از آن پرهيزگاران است.مي

ايم پيش از گفتند: ما مورد آزار و اذيت قرار گرفته

آنکه تو پيش ما بيايي، و پس از آنکه پيش ما آمدي، 

دگارتان دشمن شما را گفت: نزديک است که پرور

گزين کند و ر زمين جايهالک نمايد، و شما را د

و ما فرعون  ﴾129﴿ کنيد؟.بنگرد که چگونه عمل مي

ها گرفتار و فرعونيان را با قحط سالي و کمبود ميوه

 سوي خدا باز آيند.به ساختيم تا شايد يادآور شوند و

﴿131﴾ 
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 ْ ََسَنُة قَالُوا حَذا َجآَءتحُهُم ٱۡلح بحُهمح  فَإ حۖۦۡ ِإَون تُصح ه نَلَا َهَٰذح
حَئة   ۥُٓۗ  َسي  َعُه حُموََسَٰ َوَمن مه  ب

ْ وا ُ يه  إحنهَما َطَٰٓئحرُُهمح  َيطه
ََلٓ
َ
أ

لَُموَن  ََثَُهمح ََل َيعح كح
َ
نه أ ح َوَلَٰكح َوقَالُواْ  ١٣١عحنَد ٱَّلله

حهۦح محنح َءايَة   حَنا ب ت
ح
َما تَأ َ  َمهح حَها َفَما ََنحُن ل َحَرنَا ب حتَسح

َك ل 
حمُ  محنحنَي ب ََراَد  ١٣٢ؤح وفَاَن َوٱۡلح يحهحُم ٱلطُّ

رحَسلحَنا َعلَ
َ
فَأ

َم َءاتََٰيَٰت   َفادحَع َوٱله َل َوٱلضه َلَٰ  َوٱلحُقمه َفصه  ت  مُّ
واْ َوََكنُواْ قَوحم   ََبُ َتكح حرحمحنَي فَٱسح

يحهحُم  ١٣٣ا ُمُّ
ا َوَقَع َعلَ َولَمه

ُع نَلَا َربه  ْ تََٰيَُٰموََس ٱدح ُز قَالُوا حجح حَما َعهحَد عحنَدَكۖۡ ٱلر  َك ب
لَنه َمَعَك  محَُنه لََك َولََُنحسح َز نَلُؤح حجح َت َعنها ٱلر  حن َكَشفح لَئ

َٰٓءحيَل  َر ٓ إحسح َجٍل  ١٣٤بَّنح
َ
َز إحََلَٰٓ أ حجح َنا َعنحُهُم ٱلر  ا َكَشفح فَلَمه

َنا محنحُهمح  ١٣٥ُهم َبَٰلحُغوهُ إحَذا ُهمح يَنُكُثوَن  فَٱنَتَقمح
َرقحَنَٰ  غح

َ
بُواْ أَِبفَأ نهُهمح َكذه

َ
حأ َم ح ب

تََٰيَٰتحَنا َوََكنُواْ َعنحَها ُهمح ِفح ٱَلح
َعُفوَن  ١٣٦َغَٰفحلحنَي  َتضح ْ يُسح حيَن ََكنُوا َرثحَنا ٱلحَقوحَم ٱَّله وح

َ
َوأ

تح  ۖۡ َوَتمه َنا فحيَها ِتح َبََٰركح
ۡرضح َوَمَغَٰرحَبَها ٱله

َ َمَشَٰرحَق ٱۡلح
 َٰ َّنَٰ لََعَ ُسح حَك ٱۡلح ْۖۡ  َُكحَمُت َرب  وا حَما َصََبُ َٰٓءحيَل ب َر ٓ إحسح بَّنح

ُن َوقَوحُمُهۥ َوَما ََكنُواْ  َنُع فحرحَعوح نَا َما ََكَن يَصح رح َوَدمه
رحُشوَن    ١٣٧َيعح

 
 
 
 
 
 
 
 

گفتند: اين داد، ميوقتي که خوبي بديشان دست مي

داد به موسي براي ماست، و اگر بدي بديشان دست مي

اه باشيد که خوشبختي گزدند. آو همراهانش فال بد مي

و بدبختي آنان از جانب خدا است ولي بيشتر آنان 

و گفتند: هر اندازه براي ما معجزه  ﴾131﴿ دانند.نمي

 آوريم.و ايمان نميبياوري تا ما را با آن جادو کني به ت

پس سيل و ملخ و شپش و قورباغه و خون را  ﴾132﴿

پس تکبر روشني بودند، هاي بر آنها فرستاديم که نشانه

که يو هنگام ﴾133﴿ ورزيدند و قومي مجرم بودند.

عذاب بر آنان واقع شد، گفتند: اي موسي! با توسل به 

وحيي که خداوند به سويت فرستاده است براي ما 

پروردگارت را به فرياد بخوان و از او بخواه اين عذاب 

را از ما بردارد. اگر عذاب را از ما دور کني حتماً به تو 

اسرائيل را همراه تو آوريم، و حتماً بنيمي ايمان

پس هنگامي که عذاب را تا مدتي  ﴾134﴿ فرستيم.مي

که آنها سپري کردند از آنان دور نموديم ناگهان پيمان 

بنابراين از آنان انتقام گرفتيم  ﴾135﴿خود را شکستند. 

و آنان را در دريا غرق نموديم، چون آيات ما را انکار 

و ما همة جهات و  ﴾136﴿غافل بودند.  کردند و از آن

زمين )مصر( را به قوم مستضعف اطراف پر برکت سر

اسرائيل( واگذار کرديم و وعدة نيک پروردگارت )بني

اسرائيل به خاطر صبري که داشتند تحقق يافت و بر بني

آنچه را که فرعون و قومش ساخته بودند و آنچه را از 

   ﴾137﴿ ابود کرديم.باغها برداربست افراشته بودند ن
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م   َٰ قَوح
ْ لََعَ ا تَوح

َ
َر فَأ َحح َٰٓءحيَل ٱبلح َر ٓ إحسح حبَّنح نَا ب  َوَجََٰوزح

ُكُفوَن  َنام  َيعح صح
َ
َٰٓ أ َآ  لََعَ َعل نله ْ تََٰيَُٰموََس ٱجح ْۚ قَالُوا هُهمح ل

ْۚ ا َكَما إحَلَٰه   حَهة  إحنه  ١٣٨قَاَل إحنهُكمح قَوحم  ََتحَهلُوَن  لَُهمح َءال
ا ُهمح فحيهح َوَبَٰطحل   ءح ُمَتَبه  ُؤََلٓ َهَٰٓ  َملُوَن  مه ا ََكنُواْ َيعح  ١٣٩مه

َ ٱ َغيح
َ
بحغحيُكمح إحَلَٰه  قَاَل أ

َ
ح أ لَُكمح لََعَ َّلله ا وَُهَو فَضه

َن  ١٤٠ٱلحَعَٰلَمحنَي  حنح َءالح فحرحَعوح َنَيحَنَُٰكم م 
َ
ِإَوذح أ

َنآءَ يَُسوُمونَُكمح سُ  بح
َ
حلُوَن أ َعَذابح ُيَقت 

ُكمح وَٓء ٱلح
َٰلحُكم بَََلٓء   ْۚ َوِفح َذ حَسآَءُكمح ُيوَن ن َتحح حُكمح  َويَسح ب  حن ره م 

يم   َٰثحنَي ََلحلَة   ١٤١ َعظح نَا ُموََسَٰ ثََل َنََٰها  ۞َوَوََٰعدح تحَممح
َ
َوأ

حَعّشح   ْۚ  ب َبعحنَي ََلحلَة  رح
َ
ٓ أ حهۦح َوقَاَل ُموََسَٰ  َفَتمه محيَقَُٰت َرب 
ّنح ِفح قَ  لُفح يهح َهَُٰروَن ٱخح خح

َ
لححح َوََل تَتهبحعح وحّمح ۡلح صح

َ
َوأ

يَن  دح سح حُمفح حمحيَقَٰتحَنا  ١٤٢َسبحيَل ٱل ا َجآَء ُموََسَٰ ل َولَمه
َّٰنح  ن تََرى

نُظرح إحََلحَكْۚ قَاَل لَ
َ
ٓ أ رح يح

َ
ح أ َمُهۥ َربُُّهۥ قَاَل َرب 

َوَُكه
َتَقره َمََّكنَُهۥ فََسوحَف  ََبلح َفإحنح ٱسح

نح ٱنُظرح إحََل ٱۡلح َوَلَٰكح
 َٰ َجَبلح َجَعلَُهۥ َدك   تََرى

حلح َٰ َربُُّهۥ ل ا ََتَله ِۚ فَلَمه ا وََخره ّنح
ٓ ُموََسَٰ َصعحق   ا ْۚ فَلَمه فَاَق قَاَل ُسبحَحََٰنَك ُتبحُت إحََلحَك ا

َ
أ
محنحنَي  حُمؤح ُل ٱل وه

َ
نَا۠ أ
َ
  ١٤٣َوأ
 
 
 
 
 
 
 
 

اسرائيل را از دريا گذارانديم، پس بر قومي آمدند و بني

ي بودند. گفتند: اي موسي! که مشغول عبادت بتهاي

طور که آنان را همانبراي ما هم معبودي قرار بده 

 معبوداني هست، گفت: شما قوم نادان و جاهلي هستي.

همانا ايشان آنچه که در آن قرار دارند نابود و  ﴾138﴿

کنند باطل است. هالک شده است، و کاري که مي

دايي )موسي( گفت: آيا غير از اهلل برايتان خ  ﴾139﴿

حال آنکه او شما را بر جهانيان برتري طلب کنم 

هنگامي که شما را  و به ياد آوريد ﴾141﴿ است؟!.داده

از فرعونيان نجات داديم که بدترين عذاب را به شما 

کشتند و زنانتان را زنده رساندند، پسرانتان را ميمي

داشتند، و در اين آزمايش بزرگي بود از جانب نگاه مي

و سي شب با موسي وعده  ﴾141﴿ تان.پروردگار

گذاشتيم، و ده شب به آن افزوديم، پس مدت 

رش پروردگارش چهل شب تمام شد، و موسي به براد

هارون گفت: جانشين من درميان قوم باش، و اصالحگر 

و  ﴾142﴿ باش و از راه فسادکنندگان پيروي مکن.

که موسي به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با هنگامي

سخن گفت، گفت: پروردگارا! خودت را به من  او

بيني. ولي به کوه نشان بده تا تو را ببينم. فرمود: مرا نمي

نگاه کن، اگر در جايش استوار ماند تو هم مرا خواهي 

گر شد آن را درهم ديد. وقتي پروردگارش به کوه جلو

کوبيد و موسي بيهوش به زمين افتاد، و وقتي به هوش 

سوي تو توبه کردم و من ا تو پاکي، بهآمد، گفت: خداي

  ﴾143﴿ اولينِ مؤمنان هستم.
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حرحَسََٰلَِٰتح   ٱنلهاسح ب
َطَفيحُتَك لََعَ قَاَل تََٰيَُٰموََسَٰٓ إحّن ح ٱصح

َٰكحرحيَن  حَن ٱلشه  َمآ َءاتَيحُتَك َوُكن م 
حَكَلَٰمح فَُخذح  ١٤٤َوب

ء   ح َۡ ح 
حَواحح محن ُك  ل

َ  وحعحَظة  مه  َوَكَتبحَنا ََلُۥ ِفح ٱۡلح
يَل   صح ح َوَتفح

حُك  ء   ل  ح ة   َۡ حُقوه َها ب َمَك  َفُخذح ُمرح قَوح
ح
َوأ

ْورحيُكمح 
ُ
ْۚ َسأ َسنحَها حح

َ
حأ  ب
ْ ُخُذوا

ح
قحنَي يَأ  ١٤٥َداَر ٱلحَََٰٰسح

ۡرضح 
َ وَن ِفح ٱۡلح ُ حيَن َيَتَكَبه َ ٱَّله حُف َعنح َءاتََٰيَِٰتح صح

َ
َسأ

اْ ُكه َءايَة   ح ِإَون يََروح َق 
ح ٱۡلح حَغيح اْ  يُ َله  ب حَها ِإَون يََروح محُنواْ ب ؤح

ُذوُه َسبحيَل   دح ََل َيتهخح  َسبحيَل َسبحيَل ٱلرُّشح
ْ ا  ِإَون يََروح

 ْۚ ُذوهُ َسبحيَل  ح َيتهخح َغ 
ح ٱلح َٰل ْ أَِب َذ بُوا نهُهمح َكذه

َ
حأ تََٰيَٰتحَنا َك ب

بُواْ أَِب ١٤٦َوََكنُواْ َعنحَها َغَٰفحلحنَي  حيَن َكذه َقآءح تََٰيَٰتحَنا َولح َوٱَّله
َن إحَله َما ََكنُواْ  ْۚ َهلح َُيحَزوح َمَٰلُُهمح عح

َ
َرةح َحبحَطتح أ ٱٓأۡلخح

َملُوَن  حهحمح  ١٤٧َيعح ۦح محنح ُحلحي  ه دح ََذ قَوحُم ُموََسَٰ محنُۢ َبعح
َوٱَّته

َل   حُمُهمح  َجَسد  عحجح نهُهۥ ََل يَُكل 
َ
ْ أ ا لَمح يََروح

َ
ْۚ أ ُۥ ُخَواٌر ا َله

يهحمح َسبحيًَلا  دح ْ َظَٰلحمحنَي  َوََل َيهح َُذوهُ َوََكنُوا ا  ١٤٨ٱَّته َولَمه
حن لهمح  ْ لَئ ْ قَالُوا وا

ُهمح قَدح َضلُّ نه
َ
ْ أ ا وح
َ
يهحمح َوَرأ يحدح

َ
ٓ أ ُسقحَط ِفح

حيَن  َخَِٰسح
فحرح نَلَا نَلَُكوَننه محَن ٱلح   ١٤٩يَرحَۡححَنا َربَُّنا َوَيغح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

خدا فرمود: اي موسي! ترا با رسالت خويش و سخن 

گفتنم با تو بر مردم برگزيدم، پس بگير آنچه را که به 

و در الواح  ﴾144﴿تو دادم و از سپاسگزاران باش. 

براي او از هر چيزي نوشتيم تا پند و اندرز و روشنگر 

هر چيزي باشد، پس آن را با قدرت و توان بگير و 

قومت را دستور بده تا نيکوترين آن را برگزينند، به 

 ن را به شما نشان خواهم داد.هکارازودي سرزمين گنا

ورزند کساني را که در زمين به ناحق تکبر مي ﴾145﴿

اي دارم، و چنانچه هر نوع معجزهاز آيات خود باز مي

آورند، و اگر راه هدايت را را ببيند به آن ايمان نمي

آورند، و اگر راه گمراهي را مان نميببينند به آن اي

يرند، اين بدان سبب است که گببينند آن را در پيش مي

 آنان آيات ما را تکذيب کردند و از آن غافل بودند.

که آيات ما و مالقات آخرت را و کساني ﴾146﴿

شود، آيا جز در برابر تکذيب کردند اعمالشان نابود مي

و  ﴾147﴿شوند؟!. اند سزا داده ميکارهايي که کرده

ي ساختند اقوم موسي بعد از او از زيورهايشان گوساله

و آن را به خدايي گرفتند، پيکري بود که صداي گاو 

ديدند که آن پيکر با آنان سخن داشت. آيا نمي

کند؟ گوساله رهنمود نمي گويد و آنان را به راهينمي

و  ﴾148﴿ را به خدايي گرفتند و ستمکار بودند.

ديدند که آنان  هنگامي که پشيمان و سرگردان شدند

ند: اگر پروردگارمان بر ما رحم اند، گفتگمراه شده

 نکند و ما را نيامرزد از زمرة زيانکاران خواهيم شد.

﴿149﴾  
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ف   سح
َ
َبََٰن أ ا رََجَع ُموََسَٰٓ إحََلَٰ َقوحمحهۦح َغضح ا قَاَل َولَمه

ُتُمو يح  حئحَسَما َخَلفح ۖۡ ب حُكمح َر َرب  مح
َ
لحُتمح أ َعجح

َ
ٓيِۖ أ دح محنُۢ َبعح

خَ 
َ
حَواَح َوأ ل

َ لحََّق ٱۡلح
َ
ۥٓ إحََلحهحِۚ قَاَل َوأ هُ يهح ََيُرُّ خح

َ
سح أ

ح
حَرأ َذ ب

ونَّنح فَََل 
ُتلُ ْ َيقح َعُفو يح َوََكُدوا َتضح َقوحَم ٱسح

مه إحنه ٱلح
ُ
ٱبحَن أ

َٰلحمحنَي  ّنح َمَع ٱلحَقوحمح ٱلظه
َدآَء َوََل ََتحَعلح عح

َ َ ٱۡلح محتح َبح تُشح
لحَنا ِفح  ١٥٠ دحخح

َ
ِخح َوأ

َ
فحرح َلح َوۡلح ح ٱغح َتحَكۖۡ قَاَل َرب  رَۡحح
حنَي  َٰۡحح رحَحُم ٱلره

َ
نَت أ

َ
َل  ١٥١َوأ ْ ٱلحعحجح َُذوا حيَن ٱَّته إحنه ٱَّله

ْۚ  َسيََنالُُهمح َغَضب   َيا نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ حهحمح َوذحلهة  ِفح ٱۡلح ب  حن ره م 
حَك ََنحزحي  ََتحيَن َوَكَذَٰل ُمفح
ح حيَن َعمحلُواْ  ١٥٢ٱل َوٱَّله

ح  ي  ْ محنُۢ ٱلسه ْ اتح ُثمه تَابُوا َها َوَءاَمُنٓوا دح إحنه َربهَك محنُۢ  َبعح
َها َلَغُفور   دح يم   َبعح وََس  ١٥٣رهحح ا َسَكَت َعن مُّ َولَمه

َختحَها ُهد   ۖۡ َوِفح نُسح َواَح
ح ل
َ َخَذ ٱۡلح

َ
َة  ى ٱلحَغَضُب أ َورَۡحح

حهحمح يَرحَهُبوَن  حَرب  حيَن ُهمح ل
حَّله َتاَر ُموََسَٰ  ١٥٤ل  قَوحَمُهۥ َوٱخح

ح ُجَل  َسبحعحنَي رَ  َفُة قَاَل  ل  َخَذتحُهُم ٱلرهجح
َ
ٓ أ ا ۖۡ فَلَمه محيَقَٰتحَنا

حَما  لحُكَنا ب ُتهح
َ
ََٰ ۖۡ أ حن َقبحُل ِإَوتَٰيه َتُهم م 

لَكح هح
َ
ئحَت أ ح لَوح شح َرب 

حَها َمن  لُّ ب  فحتحنَُتَك تُضح
َ إحَله ٓۖۡ إحنح هح َفَهآُء محنها َفَعَل ٱلسُّ

نَت وَ 
َ
ۖۡ أ دحي َمن تََشآُء فحرح نَلَا تََشآُء َوَتهح َُّنا فَٱغح َلح
َغَٰفحرحيَن 

ُ ٱلح نَت َخيح
َ
ۖۡ َوأ  ١٥٥َوٱرحَۡححَنا

 
 
 
 
 
 
 

که موسي به نزد قوم خود اندوهگين و هنگامي

خشمناک برگشت، گفت: چه بد جانشيني پس از من 

بوديد! آيا بر فرمان پروردگارتان شتاب ورزيديد؟ و 

آن را  الواح را انداخت و سر پردارش را گرفت و

سوي خود کشيد. )هارون( گفت: اي پسر مادرم! اين به

قوم مرا ناتوان کردند و تحقيرم نمودند، و نزديک بود 

مرا بکشند، پس دشمنان را به من شاد مکن و مرا از 

)موسي( گفت:  ﴾151﴿ زمرة ستمکاران قرار مده.

پروردگارا! من و برادرم را بيامرز، و ما را در رحمت 

ترين مردم هستي. و مهربانخويش داخل بگردان، و ت

همانا کساني که گوساله را به خدايي گرفتند،  ﴾151﴿

خشمي بزرگ از جانب پروردگارشان، و خواري در 

گونه زندگي دنيا آنان را دربر خواهد گرفت، و ما اين

و  ﴾152﴿ دهيم.کساني را که دروغ بندند جزا مي

به کساني که کارهاي بد انجام دادند سپس بعد از آن تو

کردند و ايمان آوردند، همانا پروردگارت آمرزنده و 

و هنگامي که خشمِ موسي فرو  ﴾153﴿مهربان است. 

هاي آن رحمت و نشست، الواح را گرفت، و در نوشته

هدايتي بود براي کساني که از پروردگار خود 

و موسي هفتاد مرد را از ميان  ﴾154﴿ترسيدند. مي

هنگامي که زمين لرزه  قومش براي ميعادگاه برگزيد، و

آنان را فرا گرفت، موسي گفت: پروردگارا! اگر 

توانستي آنان و مرا پيش از اين هالک خواستي، ميمي

اند خردانمان کردهبه سبب آنچه بيکني، آيا ما را 

کني؟ اين جز آزمايش تو نيست، با هالک و نابود مي

آن هرکس را که بخواهي گمراه و هرکس را که 

نمايي، تو ياور و کارساز ما هستي، دايت ميبخواهي ه

پس ما را بيامرز و بر ما رحم کن، و تو بهترين 

 ﴾155﴿ آمرزگاران هستي.
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َيا َحَسَنة   نح ح ٱلُّ ه ُتبح نَلَا ِفح َهَٰذح َرةح  ۞َوٱكح إحنها َوِفح ٱٓأۡلخح
َِتح  ۖۡ َورَۡحح َشآُء

َ
حهۦح َمنح أ يُب ب صح

ُ
ٓ أ نَآ إحََلحَكْۚ َقاَل َعَذاَبح  ُهدح

 ِۚ ء  ح َۡ َعتح ُكه  ُتُبهَ  وَسح كح
َ
تُوَن فََسأ حيَن َيتهُقوَن َوُيؤح حَّله ا ل
حيَن ُهم أَِب َة َوٱَّله َكوَٰ محُنوَن ٱلزه حيَن يَتهبحُعوَن  ١٥٦تََٰيَٰتحَنا يُؤح

ٱَّله
ُتوًبا عحنَدُهمح  حي ََيحُدونَُهۥ َمكح

ه ٱَّله ّم ح
ُ ه ٱۡلح ٱلرهُسوَل ٱنلهبح
ح 
َٰةح َوٱۡلح َرى َُٰهمح ِفح ٱتلهوح ُروفح َوَينحَهى حَمعح حٱل ُمرُُهم ب

ح
َنحيلح يَأ

يحهحُم 
حُم َعلَ حَبَٰتح َوُيَحر  ي   لَُهُم ٱلطه

لُّ ُمنَكرح َوُيحح
ح َعنح ٱل

ِتح ََكنَتح 
َلََٰل ٱله غح

َ َُهمح َوٱۡلح ئحَث َوَيَضُع َعنحُهمح إحصح ََبَٰٓ
ٱۡلح

ُروهُ َونََِصُ  حهۦح وََعزه  ب
ْ حيَن َءاَمُنوا ْۚ فَٱَّله يحهحمح

َبُعواْ َعلَ وهُ َوٱته
لحُحوَن  حُمفح ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱل

ُ
ۥٓ أ نزحَل َمَعُه

ُ
حٓي أ  ١٥٧ٱنلُّوَر ٱَّله

ح إحََلحُكمح ََجحيًعا  َها ٱنلهاُس إحّن ح رَُسوُل ٱَّلله يُّ
َ
أ قُلح َيَٰٓ

ِۖ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَو  ۡرضح
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح حي ََلُۥ ُملحُك ٱلسه ٱَّله

ۦ َوُيمحيُتۖۡ َف  ح ح ح يُۡحح ّم 
ُ ح ٱنلهبح ح ٱۡلح ح َورَُسوَلح حٱَّلله  ب

ْ امحُنوا
َتُدوَن  حَمَٰتحهۦح َوٱتهبحُعوُه لََعلهُكمح َتهح ح َوَُك حٱَّلله محُن ب حي يُؤح

ٱَّله
ة   ١٥٨ مه

ُ
حهۦح  َومحن قَوحمح ُموََسَٰٓ أ ح َوب َق 

حٱۡلح ُدوَن ب َيهح
لُوَن  دح   ١٥٩َيعح

 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

رر دار و در آخرت )نيز و براي ما در اين دنيا نيکي مق

ايم. خدا سوي تو بازگشتهبه نيکي بنويس(، همانا ما

رسانم فرمود: عذاب خود را به هرکس که بخواهم مي

و رحمت من هر چيزي را دربر گرفته است، و آن را 

کنند و دارد که پرهيزگاري ميبراي کساني مقرر مي

 آورند.پردازند و به آيات ما ايمان ميزکات را مي

کنند، و کساني که از پيامبر امّي پيروي مي ﴾156﴿

پيامبري که او را نزد خود در تورات و انجيل نوشته 

کند و از منکر باز يابند، آنان را به معروف امر ميمي

ها کند و ناپاکيها را برايشان حالل ميدارد، پاکيزهمي

نمايد. و بار سنگيني را )که بر آنان حرام ميرا بر 

هايي را که بر دارد و بند و زنجيرهن بود( برميدوششا

آورد، پس کساني که به او ايمان آورند آنان بود درمي

و او را ياري نمايند و حمايتش کنند و از نوري که 

همراه وي فرو فرستاده شده است پيروي کنند، آنان 

 بگو: اي مردم! من فرستادة خدا ﴾157﴿ رستگارانند.

، آن خدايي که فرمانرواي سوي همگي شما هستمبه

آسمانها و زمين است، هيچ معبودي به حق جز او 

ميراند، پس به خدا و کند و مينيست، او زنده مي

اي که يپامبرش ايمان بياوريد، آن پيامبر درس نخوانده

به خدا و سخنهايش ايمان دارد، و از او پيروي کنيد تا 

وهي و از )ميان( قوم موسي گر ﴾158﴿ هدايت شويد.

نمايند و با آن دادگري است که به حق راهنمايي مي

 ﴾159﴿کنند. مي
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َمم  
ُ
َباًطا أ سح

َ
َة أ َ َنَُٰهُم ٱثحنََِتح َعّشح عح وحَحيح َوَقطه

َ
ْۚ َوأ ٓ إحََلَٰ ا َنا

حَعَصاَك  حب ب  نح ٱۡضح
َ
ۥٓ أ ُمُه َُٰه قَوح َقى تَسح ُموََسَٰٓ إحذح ٱسح

 َ ۖۡ فَٱۢنَبَجَستح محنحُه ٱثحنََتا َعّشح ََجَر ۖۡ قَدح َعلحَم ةَ َعيحن  ٱۡلح ا
نَاس  
ُ
َا  ُكُّ أ نَزنلح

َ
يحهحُم ٱلحَغَمََٰم َوأ

ْۚ َوَظلهلحَنا َعلَ َبُهمح َ ّشح مه
حَبَٰتح َما   محن َطي 

ْ ۖۡ ُُكُوا لحَوىَٰ حَمنه َوٱلسه يحهحُم ٱل
َعلَ

نُفَسُهمح 
َ
ْ أ ن ََكنُٓوا ْۚ َوَما َظلَُمونَا َوَلَٰكح َرزَقحَنَُٰكمح

لحُموَن  َيَة َوُُكُواْ  ِإَوذح قحيَل  ١٦٠َيظح ح ٱلحَقرح ه ُكُنواْ َهَٰذح لَُهُم ٱسح
ة   ْ ححطه ئحُتمح َوقُولُوا َاَب  محنحَها َحيحُث شح ْ ٱبلح ُخلُوا َوٱدح

د   يٓ ا ُسجه فحرح لَُكمح َخطح نحنيَ َٰٔـنهغح سح حُمحح ْۚ َسََنحيُد ٱل  تحُكمح
حي قحيَل  ١٦١ َ ٱَّله ًَل َغيح ْ محنحُهمح قَوح حيَن َظلَُموا َل ٱَّله َفَبده
 َ ز  ل يحهحمح رحجح

رحَسلحَنا َعلَ
َ
مَ ُهمح فَأ حَن ٱلسه حَما ََكنُواْ ا م  آءح ب

لحُموَن  ِتح ََكنَتح َوسح  ١٦٢َيظح
َيةح ٱله ُهمح َعنح ٱلحَقرح

لح
تحيهحمح 

ح
بحتح إحذح تَأ ُدوَن ِفح ٱلسه رح إحذح َيعح َحح

ةَ ٱبلح َ َحاۡضح
يَتاُنُهمح يَوحَم َسبحتحهحمح ُۡشهَع   َ حح بحُتوَن ََل  َوَيوحَم ََل ي سح

ُسُقوَن  حَما ََكنُواْ َيفح حَك َنبحلُوُهم ب ْۚ َكَذَٰل تحيهحمح
ح
  ١٦٣تَأ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ازده تيره و طائفه تقسيم کرديم و اسرائيل را به دوو بني

به موسي وحي نموديم آنگاه که قومش از او آب 

خواستند، که با عصايت بر سنگ بزن، پس، از آن 

اي از مردم يد، هر دستهسنگ دوازده چشمه بيرون جوش

محل نوشيدن آب خود را دانستند، و بر آنان منّ و حلوا 

هاي آنچه و بلدرچين فرو فرستاديم، بخوريد از پاکيزه

ايم، و به ما ستم نکردند بکه آنان بر به شما روزي داده

و به يادآور آنگاه که  ﴾161﴿ کردند.خودشان ستم مي

نت گزينيد، و از آن به آنان گفته شد: در اين شهر سکو

ـ هر جا که خواستيد ـ بخوريد و بگوييد: اي خداوند! 

گناهان مرا بيامرز، و با خشوع و خضوع )از دروازة 

شهر( وارد شويد تا گناهانتان را بيامرزم، و به زودي بر 

پس ستمگران آنان  ﴾161﴿ جر نيکوکاران بيفزايم.ا

ند، سخني را که به آنان گفته شده بود دگرگونه کرد

ذابي را از آسمان بر آنان فرو فرستاديم به بنابراين ع

و دربارة  ﴾162﴿ کردند.سبب تمرد و سرپيچي که مي

شهري که در کنار دريا بود از آنان بپرس، آنگاه که در 

ها در روز کردند، هنگامي که ماهيشنبه تجاوز مي

آمدند، و روزهاي غير شنبه به شنبه به روي آب مي

به سبب فسقي که مدند، اينگونه آنان را آسويشان نمي

 ﴾163﴿ کرديم.کردند آزمايش ميمي
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حَم تَعح   حنحُهمح ل ة  م  مه
ُ
لحُكُهمح ِإَوذح قَالَتح أ ُ ُمهح ُظوَن قَوحًما ٱَّلله

ُبُهمح َعَذاب   ح وح ُمَعذ 
َ
يد  أ حُكمح ا َشدح َرةً إحََلَٰ َرب  ذح  َمعح

ْ اۖۡ قَالُوا
َنَيحَنا  ١٦٤َولََعلهُهمح َيتهُقوَن 

َ
ۦٓ أ حهح  ب

ْ حُروا ْ َما ُذك  ا نَُسوا فَلَمه
حيَن َظلَُمواْ  نَا ٱَّله َخذح

َ
وٓءح َوأ َن َعنح ٱلسُّ حيَن َينحَهوح

ٱَّله
حَعَذابِۢ َب  ُسُقوَن ب ْ َيفح حَما ََكنُوا اْ  ١٦٥يب ۢ ب ا َعَتوح فَلَمه

ْ قحَرَدةً َخَٰسح  ْ َعنحُه قُلحَنا لَُهمح ُكونُوا ا ُنُهوا  ١٦٦نَي َعن مه
يحهحمح إحََلَٰ يَوحمح ٱلحقحَيََٰمةح َمن ِإَو

ذهَن َربَُّك ََلَبحَعََّنه َعلَ
َ
ذح تَأ

عحَقابح 
َعَذابح  إحنه َربهَك لََِسحيُع ٱلح

يَُسوُمُهمح ُسوَٓء ٱلح
يم   ِإَونهُهۥ لََغُفور   َمم   ١٦٧ رهحح

ُ
ۡرضح أ

َ َنَُٰهمح ِفح ٱۡلح عح ۖۡ َوَقطه ا
َٰلحُحوَن َومح  حنحُهُم ٱلصه َنَُٰهم نحُهمح م  حَكۖۡ َوَبلَوح َٰل ُدوَن َذ
ح  ي  ََسَنَٰتح َوٱلسه

حٱۡلح ُعوَن ب فََخلََف  ١٦٨اتح لََعلهُهمح يَرحجح
هحمح َخلحف   دح ْ ٱلحكحَتََٰب  محنُۢ َبعح ُخُذوَن َعَرَض َورحثُوا

ح
يَأ

حهحمح َعَرض   ت
ح
َفُر نَلَا ِإَون يَأ َّنَٰ َوَيُقولُوَن َسُيغح دح

َ  َهََٰذا ٱۡلح
حثحلُُهۥ يَ  لَمح يُ م 

َ
ُخُذوُهْۚ أ

ح
ن أ

َ
كحَتَٰبح أ

حيَثَُٰق ٱلح يحهحم م 
ؤحَخذح َعلَ

اُر  ْ َما فحيهح  َوٱله َقه َوَدرَُسوا
ح إحَله ٱۡلح ْ لََعَ ٱَّلله َله َيُقولُوا

َرةُ َخيح   قحلُوَن  ٱٓأۡلخح فَََل َتعح
َ
حيَن َيتهُقوَنْۚ أ حَّله حيَن  ١٦٩ل  َوٱَّله

ُكوَن  ح قَامُ ُيَمس 
َ
كحَتَٰبح َوأ

حٱلح يُع ب َة إحنها ََل نُضح لَوَٰ ْ ٱلصه وا
نَي  لححح حُمصح َر ٱل جح

َ
  ١٧٠أ
 
 
 
 
 
 
 

و به يادآور آنگاه که گروهي از ايشان گفتند: چرا 

کند يا دهيد که خداوند آنها را نابود ميقومي را پند مي

دهد؟ گفتند: تا پيش به آنان عذاب سختي مي

ر اشد که آنها پرهيزگاپروردگارتان معذور باشيم و ب

و هنگامي که آنچه را بدان تذکر داده  ﴾164﴿ شوند.

د، کساني را که از بدي باز شده بودند، فراموش کردن

کردند نجات داديم، و داشتند و از منکر نهي ميمي

کساني را که ستم کردند به سبب فسق و تمردي که 

پس  ﴾165﴿ کردند به عذاب سختي گرفتار کرديم.مي

هي شده بودند سرباز زدند به ز آنچه که از آن نوقتي ا

و  ﴾166﴿ ايشان گفتيم: بوزينگاني رانده شده باشيد.

آنگاه که پروردگارت اعالم کرد که تا روز قيامت 

ترين کساني را بر ايشان خواهد گماشت که سخت

گمان پروردگارت زود عذاب را به آنان بچشاند. بي

 و ﴾167﴿کيفر است. همانا او آمرزنده و مهربان است. 

هايي تقسيم کرديم، برخي از آنان را در زمين به گروه

ايشان صالح بودند و برخي از آنان جز اين هستند. و 

ها آزموديم تا برگردند. ها و بديآنان را با خوبي

و بعد از آنان فرزندان ناصالحي جانشين آنها  ﴾168﴿

شدند و وارث کتاب گشتند که کاالي اين جهان 

گويند: ما آمرزيده خواهيم و ميگيرند ارزش را ميبي

مثل آن به ايشان برسد آن را شد. و اگر کااليي 

ستانند. آيا از آنان در کتاب پيمان گرفته نشده بود مي

که از زبان خدا جز حق را نگويند، حال آنکه آنان 

اند؟ و سراي آخرت آنچه را که در کتاب است خوانده

است. آيا کنند بهتر براي کساني که پرهيزگاري مي

و کساني که به کتاب چنگ  ﴾169﴿ فهميد؟!.نمي

دارند همانا ما پاداش زنند و نماز را برپا ميمي

 ﴾171﴿کنيم. گران را ضايع نمياصالح
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نهُهۥ ُظلهة  
َ
ََبَل فَوحَقُهمح َكأ َنا ٱۡلح نهُهۥ  ۞ِإَوذح َنَتقح

َ
ْ أ َوَظنُّٓوا

حهحمح  ُۢ ب ح َواقحُع ة  ُخُذواْ َمآ َءاَتيحَنَُٰكم ب َوٱذحُكُرواْ َما فحيهح  ُقوه
ٓ َءاَدَم محن  ١٧١لََعلهُكمح َتتهُقوَن  َخَذ َربَُّك محنُۢ بَّنح

َ
ِإَوذح أ

ُت  لَسح
َ
هحمح أ نُفسح

َ
َٰٓ أ َهَدُهمح لََعَ شح

َ
حيهَتُهمح َوأ ُظُهورحهحمح ُذر 

 ْۚٓ نَا  بََلَٰ َشهحدح
ْ ۖۡ قَالُوا حُكمح حَرب  ْ يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح إحنه  ب ن َتُقولُوا

َ
ا أ
َك  ١٧٢ُكنها َعنح َهََٰذا َغَٰفحلحنَي  َ ۡشح

َ
ٓ أ َما ْ إحنه وح َتُقولُٓوا

َ
أ
حيهة   لحُكَنا  َءابَآُؤنَا محن َقبحُل َوُكنها ُذر  َفُتهح

َ
ۖۡ أ هحمح دح حنُۢ َبعح م 

لُوَن  حُمبحطح حَما َفَعَل ٱل ُل ٱٓأۡلتََٰيَٰتح  ١٧٣ب ح حَك ُنَفص  َوَكَذَٰل
ُعوَن  حٓي َءاَتيحَنَُٰه َوٱتحُل عَ  ١٧٤َولََعلهُهمح يَرحجح  ٱَّله

َ
يحهحمح َنَبأ

لَ
يحَطَُٰن فَََّكَن محَن  َبَعُه ٱلشه تح

َ
َءاتََٰيَٰتحَنا فَٱنَسلََخ محنحَها فَأ

َغاوحيَن 
َِلَ إحََل  ١٧٥ٱلح خح

َ
ۥٓ أ حَها َوَلَٰكحنهُه َنَُٰه ب ئحَنالََرَفعح َولَوح شح

َبَع هَ  ۡرضح َوٱته
َ بح إحن َِتح ٱۡلح

َُٰهْۚ َفَمَثلُُهۥ َكَمَثلح ٱلحَُكح محلح َوى
 َٰ ُه يَلحَهثِۚ ذه كح ُ وح َتَتح

َ
حيَن َعلَيحهح يَلحَهثح أ حَك َمَثُل ٱلحَقوحمح ٱَّله ل
ْ أَِب بُوا ُروَن َكذه ْۚ فَٱقحُصصح ٱلحَقَصَص لََعلهُهمح َيَتَفكه تََٰيَٰتحَنا

ْ أَِب ١٧٦ بُوا حيَن َكذه نُفَسُهمح َسآَء َمَثًَل ٱلحَقوحُم ٱَّله
َ
تََٰيَٰتحَنا َوأ

لحمُ  َتدحيِۖ َوَمن  ١٧٧وَن ََكنُواْ َيظح حُمهح ُ َفُهَو ٱل دح ٱَّلله َمن َيهح
وَن  ُ ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلحَخَِٰسح

ُ
لحلح فَأ  ١٧٨يُضح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و به ياد آور آنگاه که کوه را بر باالي سرشان چنان  

سايباني بر افراشتيم، و گمان بردند که آن بر سرشان 

ايم محکم آنچه را که به شما داده آيد.فرود مي

يريد، و آنچه را که در آن وجود دارد به ياد آوريد، بگ

و به ياد آور آنگاه  ﴾171﴿ شايد که پرهيزگار شويد.

که پروردگارت از پشت فرزندان آدم فرزندانشان را 

پديد آورد، و آنان را بر خودشان گواه گرفت که آيا 

من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: آري! گواهي 

امت بگوييد: ما از اين غافل مبادا روز قي دهيم. تامي

يا اينکه بگوييد: همانا پدران ما از پيش  ﴾172﴿ بوديم.

ل و فرزنداني پس از آنان شرک ورزيدند و ما نس

گرايان کردند بوديم. آيا ما را به خاطر آنچه باطل

و اينگونه آيات را توضيح  ﴾173﴿ کني؟!.هالک مي

و  ﴾174﴿دهيم و باشد که )به سوي حق( برگردند. مي

براي آنان خبر آن کس را بخوان که آيات خود را به 

او داده بوديم، پس، از آن بيرون رفت، و شيطان بر او 

و اگر  ﴾175﴿چيره شد، و او از زمرة گمراهان گرديد. 

برديم، باال مي خواستيم مقام او را با آن )آيات(ما مي

ولي او به زمين گرائيد و از هوي و هوس خود پيروي 

از اين رو سرگذشت او مانند سگ است، اگر بر  کرد.

آورد، و اگر آن را رها او بتازي زبان از دهان بيرون مي

آورد. آن مثل قومي کني باز زبان از دهان بيرون مي

است که آيات ما را تکذيب کردند. پس داستان را 

چه بد  ﴾176﴿ برايشان بازگو کن تا بلکه بينديشند.

ات ما را تکذيب و بر خود ستم مثالي دارند آنان که آي

خدا هرکس را که هدايت کند او  ﴾177﴿کردند. مي

را راه يافته است، و هرکس را که گمراه سازد پس 

 ﴾178﴿گمان ايشان زيانکارانند. بي
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ََهنهَم َكثحي   نَا ۡلح
ح
ح َوٱَولََقدح َذَرأ ن  ح

حَن ٱۡلح ِۖ لَُهمح ا م  نسح ح
ۡلح

َقُهوَن  قُلُوب   حَها َله َيفح نُي  ب عح
َ
حَها  َولَُهمح أ وَن ب ُ َله ُيبحِصح

ْٓۚ  َولَُهمح َءاَذان   حَها َمُعوَن ب  يَسح
نحَعَٰمح بَلح  َله

َ ْوَلَٰٓئحَك َكٱۡلح
ُ
أ

ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلحَغَٰفحلُوَن 
ُ
ْۚ أ َضلُّ

َ
َمآُء  ١٧٩ُهمح أ سح

َ ح ٱۡلح ه َوَّللح
 ٓ ُدوَن ِفح حيَن يُلححح ْ ٱَّله ۖۡ َوَذُروا حَها ُعوُه ب َّنَٰ فَٱدح ُسح

 ٱۡلح
َملُوَن  ْ َيعح َن َما ََكنُوا َزوح ئحهحۚۦْ َسُيجح َمَٰٓ سح

َ
نح  ١٨٠أ َومحمه

ة   مه
ُ
ٓ أ َنا ح  َخلَقح َق 

حٱۡلح ُدوَن ب لُوَن َيهح دح حهۦح َيعح حيَن  ١٨١َوب َوٱَّله
ْ أَِب بُوا لَُموَن َكذه حنح َحيحُث ََل َيعح رحُجُهم م  َتدح تََٰيَٰتحَنا َسنَسح

ْۚ إحنه َكيحدحي مَ  ١٨٢ لح لَُهمح مح
ُ
ُْۗ َما  ١٨٣تحنٌي َوأ ُروا َولَمح َيَتَفكه

َ
أ
ير   نهٍةِۚ إحنح ُهَو إحَله نَذح حن جح بحهحم م  حَصاحح بحنٌي  ب َولَمح  ١٨٤مُّ

َ
أ

ۡرضح َوَما َخلََق 
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ْ ِفح َملَُكوتح ٱلسه يَنُظُروا

ء   ح َۡ ُ محن    ٱَّلله
َ
ََتََب َوأ ن يَُكوَن قَدح ٱقح

َ
نح َعََسَٰٓ أ

 
َ
ۖۡ فَبحأ َجلُُهمح

َ
محُنوَن أ َدهُۥ يُؤح يثِۢ َبعح لحلح  ١٨٥ي ح َحدح َمن يُضح

َمُهوَن  َيَٰنحهحمح َيعح ۚۥْ َوَيَذرُُهمح ِفح ُطغح ُ فَََل َهادحَي ََلُ ٱَّلله
ۖۡ قُلح إحنهَما يَسح  ١٨٦ ََٰها يهاَن ُمرحَسى

َ
اَعةح أ ونََك َعنح ٱلسه

لُ
ٓ إحَله هُ  حَوقحتحَها حيَها ل ِۖ ََل َُيَل  ح ُمَها عحنَد َرَب 

َوْۚ َثُقلَتح ِفح عحلح
 ُۗ َتة  تحيُكمح إحَله َبغح

ح
ِۚ ََل تَأ ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح لُونََك يَسح  ٱلسه
نه  ح َوَلَٰكح ۖۡ قُلح إحنهَما عحلحُمَها عحنَد ٱَّلله ٌّ َعنحَها نهَك َحَفح

َ
َكأ

لَُموَن  ََثَ ٱنلهاسح ََل َيعح كح
َ
 ١٨٧أ
 
 
 
 
 
 

ورديم، ها را براي جهنم پديد آو همانا بسياري از جن

، و چشمهايي فهمندآنان دلهايي دارند که با آن نمي

بينند، و گوشهايي دارند که با آن دارند که با آن نمي

تر شنوند، ايشان بسان چهارپايان بلکه ايشان گمراهنمي

و خدا داراي زيباترين و نيکوترين  ﴾179﴿ هستند.

ها بخوانيد، و ترک کنيد ها است، پس او را بدان نامنام

زنند، هاي خدا دست به تحريف ميکساني را که در نام

 ﴾181﴿ کنند، خواهند ديد.ان سزاي آنچه را که ميآن

ايم گروهي هستند که به و از جمله کساني که آفريده

نمايند. کنند و با آن دادگري ميحق راهنمايي مي

اند آرام که آيات ما را تکذيب کردهو کساني ﴾181﴿

کشانيم از راهي که وي عذاب ميسبه آرام آنان را

گمان دهم، بيو به آنان مهلت مي ﴾182﴿ دانند.نمي

انديشند آيا نمي ﴾183﴿کيد من استوار و محکم است. 

که همنشين آنان ديوانه نيست و او فقط و فقط بيم 

آيا به ملک آسمانها  ﴾184﴿ ت؟!.اي آشکار اسدهنده

و اينکه  ،نگرندو زمين و آنچه خدا آفريده است نمي

چه بسا اجل آنها نزديک شده باشد؟ پس باالتر از اين 

هرکس را که  ﴾185﴿ آورند؟.به چه سخني ايمان مي

اي براي او نيست، و آنان کنندهخدا گمراه کند هدايت

 کند.شان سرگشته و حيران رها ميرا در گمراهي

پرسند که چه زماني رخ ترا از قيامت مي ﴾186﴿

ن فقط نزد پروردگارم است، اهي از آدهد؟ بگو: آگمي

تواند آن را در وقتش پديدار سازد. و کسي جز او نمي

)اين حادثه( بر آسمانها و زمين دشوار است، ناگهان به 

پرسند انگار تو از آن آيد. باز از تو ميسراغتان مي

آگاه هستي، بگو: اطالع از آن خاص خدا است، ولي 

 ﴾187﴿ دانند.بيشتر مردم نمي
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ع   َسح َنفح َفح لحُك نلح مح
َ
ٓ أ ا إحَله َما شَ قُل َله ْۚ ا َوََل َۡضًّ ُ آَء ٱَّلله

ح َوَما  َيح
ََثحُت محَن ٱۡلح َتكح لَُم ٱلحَغيحَب ََلسح عح

َ
َولَوح ُكنُت أ

ير   ۠ إحَله نَذح نَا
َ
ْۚ إحنح أ وُٓء َ ٱلسُّ ّنح م   َمسه حَقوح ي  ل  محُنوَن يُ  َوبَشح ؤح

ح  ١٨٨ حي َخلََقُكم م  س  ۞ُهَو ٱَّله َدة   ن نهفح وََجَعَل  َوَٰحح
ا  ۖۡ فَلَمه ُكَن إحََلحَها ََٰها َۡحَلَتح محنحَها َزوحَجَها لحيَسح ى َتَغشه

َعَوا َۡححًَل َخفحيف   ثحَقلَت ده
َ
ٓ أ ا حهحۖۦۡ فَلَمه َ ا َفَمرهتح ب ٱَّلله

حنح َءاتَيحَتَنا َصَٰلحح   َٰ َربهُهَما لَئ َُكوَننه محَن ٱلشه كحرحيَن ا نله
َُٰهَما َصَٰلحح  فَلَمه  ١٨٩ ٓ َءاتَى ٓ ا ََك َء فحيَمآ ا َجَعََل ََلُۥ ُۡشَ

حُكوَن  ا يُّشح ُ َعمه ْۚ َفَتَعََٰل ٱَّلله َُٰهَما حُكوَن َما  ١٩٠َءاتَى يُّشح
َ
أ

يُعوَن لَُهمح  ١٩١ا وَُهمح َُيحلَُقوَن ََل ََيحلُُق َشيح  َتطح َوََل يَسح
نُفَسُهمح يَ نَِصح  

َ
وَن ا َوََلٓ أ ُعوُهمح إحََل ِإَون تَ  ١٩٢نُِصُ دح

مح 
َ
ُتُموُهمح أ َدَعوح

َ
ْۚ َسَوآٌء َعلَيحُكمح أ ُهَدىَٰ ََل يَتهبحُعوُكمح

ح ٱل
نُتمح َصَٰمحُتوَن 

َ
ح  ١٩٣أ ُعوَن محن ُدونح ٱَّلله حيَن تَدح

إحنه ٱَّله
ْ لَُكمح إحن  يُبوا َتجح ۖۡ فَٱدحُعوُهمح فَلحيَسح َثالُُكمح مح

َ
عحَباٌد أ

قحنَي    ١٩٤ُكنُتمح َصَٰدح
َ
لَُهمح أ

َ
مح لَُهمح  رحُجل  أ

َ
ٓۖۡ أ حَها ُشوَن ب َيمح

يحد  
َ
ُشوَن  أ نُي  َيبحطح عح

َ
مح لَُهمح أ

َ
ٓۖۡ أ حَها مح لَُهمح  ب

َ
ٓۖۡ أ حَها وَن ب ُ ُيبحِصح

َمُعوَن  ََكَٓءُكمح ُثمه َءاَذان  يَسح ْ ُۡشَ ُعوا ُۗ قُلح ٱدح حَها ب
ُرونح    ١٩٥كحيُدونح فَََل تُنظح

 
 
 
 
 
 
 

آنچه م مگر بگو: من مالک سود و زياني براي خود نيست

دانستم خير و خوبي که خدا بخواهد، و اگر غيب مي

آوردم، و بدي و باليي به فراواني براي خود فراهم مي

اي براي رسيد. من جز بيم دهنده و مژده دهندهمن نمي

ي او خداي ﴾188﴿ آورند، نيستم.قومي که ايمان مي

است که شما را از يک شخص آفريده است، و 

س( او آفريد تا در کنار وي آرام همسرش را از )جن

گيرد. پس وقتي که شوهر با وي همبستر شد، همسر 

باردار گشت، باري سبک، و )چندي( با آن روزگار را 

که بار وي سنگين شد، زن و به سر برد، و هنگامي

شوهر دعا کردند و از خداي خود خواستند که اگر به 

پاسگزاران ما فرزند شايسته )و سالمي( بدهيد قطعاً از س

هنگامي که به آن دو فرزند صالح  ﴾189﴿ خواهيم شد.

يشان داده بود براي و سالمي داد در آنچه )خدا( به ا

خدا شريکاني قرار دادند، و خداوند برتر است از آنچه 

آيا کساني را شريک  ﴾191﴿گردانند.با وي شريک مي

آفرينند و خودشان آفريده سازند که چيزي نميخدا مي

توانند آنان را ياري کنند و نه و نمي ﴾191﴿ ند.شومي

و اگر آنان را به راه  ﴾192﴿کنند. خود را ياري مي

هدايت فرا بخوانيد پاسخ شما را نخواهند داد. برايتان 

 برابر است خواه آنان را بخوانيد خواه ساکت باشيد.

خوانيد همانا کساني را که به جاي خدا مي ﴾193﴿

پس آنها را بخوانيد و بايد  هستند،بندگاني مانند شما 

آيا  ﴾194﴿ گوييد.شما را اجابت کنند اگر راست مي

پاهايي دارند که با آن راه بروند؟ يا داراي دستهايي 

هايي هستند که با آن کاري را انجام دهند؟ آيا چشم

هايي دارند که با آن دارند که با آن ببينند؟ يا گوش

را بخوانيد، سپس دربارة بشنوند؟ بگو: شريکان خدا را ف

 جويي کنيد و مرا مهلت ندهيد.من نيرنگ و چاره

﴿195﴾ 
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َل ٱلحكحَتََٰبۖۡ وَُهَو َيَتَوله  َيِّۧـِلإحنه وَ  حي نَزه ُ ٱَّله ٱَّلله
نَي  َٰلححح حهۦح ََل  ١٩٦ٱلصه ُعوَن محن ُدون حيَن تَدح َوٱَّله

ونَ  نُفَسُهمح يَنُِصُ
َ
ُكمح َوََلٓ أ َ يُعوَن نَِصح َتطح ِإَون  ١٩٧ يَسح

َُٰهمح يَنُظُروَن  ْۖۡ َوتََرى َمُعوا حُهَدىَٰ ََل يَسح ُعوُهمح إحََل ٱل تَدح
وَن  ُ حٱلحُعرحفح  ١٩٨إحََلحَك وَُهمح ََل ُيبحِصح ُمرح ب

ح
َو َوأ ُخذح ٱلحَعفح

َجَٰهحلحنَي 
رحضح َعنح ٱلح عح

َ
ا يََنََغنهَك محَن  ١٩٩َوأ ِإَومه

غ   يحَطَٰنح نَزح
حٱ ٱلشه َتعحذح ب حْۚ فَٱسح  ٢٠٠إحنهُهۥ َسمحيٌع َعلحيٌم َّلله

ُهمح َطَٰٓئحف    إحَذا َمسه
ْ ا َقوح حيَن ٱته ح  إحنه ٱَّله يحَطَٰنح م 

َن ٱلشه
وَن  ُ بحِصح حَذا ُهم مُّ  فَإ

ْ ُروا وَنُهمح  ٢٠١تََذكه َُٰنُهمح َيُمدُّ َو ِإَوخح
وَن  ُ ِصح ح ُثمه ََل ُيقح َغ 

حهحم أَِب ٢٠٢ِفح ٱلح ت
ح
قَالُواْ  يَة  ِإَوَذا لَمح تَأ

 َ ْۚ ل َتبَيحَتَها ََل ٱجح ِۚ وح ح َب  تهبحُع َما يُوَۡحَٰٓ إحََله محن ره
َ
ٓ أ َما قُلح إحنه

حُكمح وَُهد   ب  حُر محن ره م  ى َهََٰذا بََصآئ حَقوح َة  ل   َورَۡحح
محُنوَن يُ  ْ ََلُۥ  ٢٠٣ؤح َتمحُعوا ِإَوَذا قُرحَئ ٱلحُقرحَءاُن فَٱسح

ْ لََعلهُكمح تُرحَۡحُوَن  ُتوا نصح
َ
بهَك ِفح َوٱذحكُ  ٢٠٤َوأ ر ره

َك تََۡضَُّع   سح يَفة  َنفح لح   وَخح رح محَن ٱلحَقوح َهح
 َوُدوَن ٱۡلح

حَن ٱلحَغَٰفحلحنَي  ح َوٱٓأۡلَصالح َوََل تَُكن م  ُغُدو 
حٱلح إحنه  ٢٠٥ب

َباَدتحهۦح  وَن َعنح عح ُ َبح َتكح حَك ََل يَسح حيَن عحنَد َرب 
ٱَّله

حُحونَُهۥ َوََلُۥ َۤنوُدُجۡسَي۩   ٢٠٦َويَُسب 
 
 
 
 
 
 
 

همانا سرپرست و ياور من خداوند است، خداوندي که 

کتاب را فرو فرستاده است و او صالحان را ياوري 

خوانيد، و کساني را که جز خدا مي ﴾196﴿نمايد. مي

توانند شما را ياري نمايند و نه خويشتن را ياري نمي

سوي )راه( هدايت فرا به و اگر آنان را ﴾197﴿کنند. 

سوي تو بيني که بهوند، و آنان را ميشنبخواني، نمي

گيري کن، و به آسان ﴾198﴿ بينند.نگرند ولي نميمي

و  ﴾199﴿ نيکي فرمان بده، و از نادانان روي بگردان.

اي به تو رسد، پس به خدا اگر از جانب شيطان وسوسه

انا کساني هم ﴾211﴿پناه ببر، همانا او شنواي دانا است. 

اي از وقتي که خيال و وسوسه کنند،که پرهيزگاري مي

کنند پس بينا جانب شيطان به آنها برسد خدا را ياد مي

 و دوستان )و( برادرانشان آنان را ﴾211﴿ گردند.مي

کشانند، پس آنان کوتاهي سوي گمراهي ميبه

و هرگاه برايشان  ﴾212﴿ ايستند.ورزند و باز نمينمي

را  گويند: چرا آناي نياوري، ميآيه و نشانه

گزيني؟ بگو: همانا من از آنچه از جانب برنمي

کنم، اين شود پيروي ميدگارم به من وحي ميپرور

)قرآن( بينش و هدايت و رحمت پروردگارتان است 

که و هنگامي ﴾213﴿ آورند.براي قومي که ايمان مي

شود، به آن گوش فرا دهيد، و خاموش قرآن خوانده مي

و پروردگارت را  ﴾214﴿باشيد، تا بر شما رحم شود. 

در دل خود فروتنانه و بيمناکانه و آهسته، صبحگاهان و 

به  ﴾215﴿ شامگاهان ياد کن، و از زمرة غافالن مباش.

درستي کساني که نزد پروردگارت هستند، از عبادت او 

ستايند، و براي او ورزند و او را به پاکي ميتکبر نمي

 ﴾216﴿برند. سجده مي
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نفَ 
َ
  الح ُسوَرةُ اۡل

يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ِۖ يَسح  ح َوٱلرهُسولح ه نَفاُل َّللح
َ ِۖ قُلح ٱۡلح نَفالح

َ ونََك َعنح ٱۡلح
لُ

ۖۡ وَ  ْ َذاَت بَيحنحُكمح لحُحوا صح
َ
َ َوأ ْ ٱَّلله َ فَٱتهُقوا ْ ٱَّلله يُعوا طح

َ
أ

محنحنَي  ؤح ۥٓ إحن ُكنُتم مُّ ح  ١َورَُسوََلُ محُنوَن ٱَّله حُمؤح يَن إحنهَما ٱل
يحهحمح 
لَتح قُُلوُبُهمح ِإَوَذا تُلحَيتح َعلَ ُ وَجح إحَذا ُذكحَر ٱَّلله

حهحمح َءاتََٰيَُٰتُهۥ َزاَدتحُهمح إحيَمَٰن   َٰ َرب 
ُوَن ا َولََعَ حيَن  ٢َيَتَوُكه ٱَّله

ا َرزَقحَنَُٰهمح يُنفحُقوَن  ةَ َومحمه لَوَٰ ْوَلَٰٓئحَك  ٣يُقحيُموَن ٱلصه
ُ
أ

محُنوَن َحق    حُمؤح ْۚ ُهُم ٱل هُهمح َدَرَجٌَٰت عحنَد  ا فحَرة  ل حهحمح َوَمغح  َرب 
ق   رََجَك َربَُّك  ٤ َكرحيم   َورحزح خح

َ
ٓ أ محنُۢ بَيحتحَك َكَما

ح ِإَونه فَرحيق   َق 
حٱۡلح حمُ ب حَن ٱل َٰرحُهوَن ا م  َك

محنحنَي لَ  ٥ؤح
نهَما يَُساقُوَن إحََل 

َ
َ َكأ َد َما تَبنَيه ح َبعح َق 

لُونََك ِفح ٱۡلح يَُجَٰدح
حَموح  َدى  ٦تح وَُهمح يَنُظُروَن ٱل ُ إححح ِإَوذح يَعحُدُكُم ٱَّلله

َ َذاتح  نه َغيح
َ
نهَها لَُكمح َوتََودُّوَن أ

َ
ح أ حَفَتنيح آئ ٱلطه

َقه  ن ُُيحقه ٱۡلح
َ
ُ أ ُكمح َوُيرحيُد ٱَّلله

َكةح تَُكوُن لَ وح ٱلشه
َٰفحرحيَن  َك

حَر ٱلح َطَع َداب حَكلحَمَٰتحهۦح َوَيقح َقه  ٧ب قه ٱۡلح ُحح  َلح
رحُموَن  ُمجح

ح َل َولَوح َكرحَه ٱل َبَٰطح
َل ٱلح   ٨َوُيبحطح

 
 
 
 
 
 
 

 

 سوره أنفال
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
ها از آنِ خدا پرسند، بگو: غنيمتترا از غنايم جنگي مي

ترسيد و ميان خود صلح و و پيامبر است، پس، از خدا ب

صفا بياوريد، و از خدا و پيامبرش اطاعت کنيد، اگر 

اند که مؤمنان تنها کساني ﴾1﴿ ا مؤمن هستيد.شم

گردد، و وقتي هرگاه خدا ياد شود دلهايشان هراسان مي

که آيات خدا بر آنان خوانده شود ايمانشان افزوده 

کساني  ﴾2﴿کنند. شود بر پروردگارشان توکل ميمي

دارند، و از آنچه به ايشان روزي برپا ميکه نماز را 

ايشان واقعاً مؤمن هستند، و  ﴾3﴿ بخشند.ايم، ميداده

نزد پروردگارشان داراي درجاتي عالي، و آمرزش، و 

همانطور که  ﴾4﴿ باشند.فراوان ميروزي پاک و 

ات به حق بيرون کرد، و پروردگارت تو را از خانه

 ﴾5﴿ ؤمنان سخت ناخشنود بودند.اي از مهمانا دسته

 پس از آن که حق روشن شد در رابطه با آن با تو

شوند، و سوي مرگ رانده ميبه کنند. گوييمجادله مي

و به ياد آورديد آنگاه که  ﴾6﴿ نگرند.آنها )به آن( مي

اد يکي از دو دسته )=کاروان خداوند به شما وعده د

شويد، تجارتي قريش( از آن شماست و بر آن پيروز مي

اي نصيب شما گردد که و شما دوست داشتيد که دسته

خواهد که ندارد، و)لي( خداوند مي قدرت )و سالح(

حق را با سخنانش آشکار و استوار بگرداند و کافران را 

تا حق ظاهر و ثابت گردد و باطل  ﴾7﴿ کن سازد.ريشه

  ﴾8﴿نابود شود، گرچه مجرمان خشنود نباشند. 
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ّن ح 
َ
َتَجاَب لَُكمح أ َتغحيُثوَن َربهُكمح فَٱسح إحذح تَسح

لحف  
َ
حأ ُكم ب ح  ُممحدُّ دحفحنَي م  َمَلَٰٓئحَكةح ُمرح

ح َوَما  ٩َن ٱل
ْۚ َوَما  حهۦح قُلُوُبُكمح َمئحنه ب َطح ىَٰ َوتلح َ  بُّشح

ُ إحَله َجَعلَُه ٱَّلله
َ َعزحيٌز َحكحيٌم  حْۚ إحنه ٱَّلله  محنح عحندح ٱَّلله

ُ إحَله إحذح  ١٠ٱنلهِصح
َمَنة  
َ
يُكُم ٱنلَُّعاَس أ ح حُل  ُيَغش  حنحُه َوُيََن  حنَ م   َعلَيحُكم م 

َمآءح َمآء   َز  ٱلسه هحَب َعنُكمح رحجح
حهۦح َوُيذح حَرُكم ب َُطه  ح

َل 
قحَدامَ 
َ حهح ٱۡلح حَت ب حُكمح َوُيثَب  وب

َٰ قُلُ حَط لََعَ ب يحَطَٰنح َولحَيح
 ٱلشه
حُتواْ  ١١ ح َمَعُكمح َفَثب 

ّن 
َ
َمَلَٰٓئحَكةح أ

ح إحذح يُوۡحح َربَُّك إحََل ٱل
َّقح ِفح قُ 

لح
ُ
ْْۚ َسأ حيَن َءاَمُنوا حيَن َكَفُرواْ ٱَّله وبح ٱَّله

لُ
ْ محنحُهمح ُكه  حُبوا َناقح َوٱۡضح عح

َ َق ٱۡلح ْ فَوح حُبوا َب فَٱۡضح ٱلرُّعح
نهُهمح  ١٢ َبَنان  

َ
حأ حَك ب َٰل ۚۥْ َوَمن َذ َ َورَُسوََلُ ْ ٱَّلله َشٓاقُّوا

عحَقابح 
يُد ٱلح َ َشدح َ َورَُسوََلُۥ فَإحنه ٱَّلله  ١٣يَُشاقحقح ٱَّلله

َٰلحُكمح فَُذوقُوهُ  َٰفحرحيَن َعَذاَب ٱنلهارح  َذ َك
حلح نه ل

َ
 ١٤َوأ

ف   ْ زَحح حيَن َكَفُروا ْ إحَذا َلقحيُتُم ٱَّله حيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ ا َيَٰٓ

بَاَر  دح
َ حهحمح يَوحَمئحذ  وَ  ١٥فَََل تَُولُّوُهُم ٱۡلح

ۥٓ إحَله  َمن يَُول  ُدبَُرهُ
حف   حقحَتالٍ ُمَتَحر  ا إحََلَٰ فح  ا ل  ً ح وح ُمَتَحَي 

َ
حَغَضب  َفَقدح بَ  َئة  أ  آَء ب

حَن ٱ ُي م  حَمصح حئحَس ٱل َُٰه َجَهنهُمۖۡ َوب َوى
ح
ح َوَمأ   ١٦َّلله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)به ياد آوريد( زماني را که از پروردگارتان طلب ياري 

و کمک نموديد، و او درخواست شما را پذيرفت که: 

من شما را با هزار فرشته که پشت سر يکديگر قرار 

و اين )وعده( را خداوند  ﴾9﴿دهم. ميدارند، ياري 

اي براي شما قرار نداد، و تا دلهايتان آرام جز مژده

بگيرد، و پيروزي جز از جانب خدا نيست، همانا 

)و به ياد  ﴾11﴿ ا حکمت است.خداوند توانا )و( ب

ني را که خواب سبکي را بر شما افکند، تا آوريد( زما

دد، و از باعث امنيت و آرامش از جانب خدا بگر

آسمان بر شما آب باراند تا شما را با آن پاک بگرداند 

و پليدي شيطان را از شما دور سازد، و دلهايتان را ثابت 

)و به ياد  ﴾11﴿ بگرداند، و گامهايتان را استوار سازد.

آوريد( زماني را که پروردگارت به فرشتگان وحي 

با شما هستم، پس مؤمنان را ثابت قدم نمود که من 

اند ترس اريد. در دلِ کساني که کفر ورزيدهد

هايشان را اندازم، پس سرهايشان را بزنيد، و دستمي

اين بدان سبب است که آنان با خدا و  ﴾12﴿ بُبرّيد.

پيامبرش به ستيز برخاستند، و هرکس با خدا و پيامبرش 

اين  ﴾13﴿ستيز کنيد همانا خداوند سخت کيفر است. 

اي  ﴾14﴿عذاب جهنم است.  را بچشيد و براي کافران

ايد! هرگاه که با لشکر کافران کساني که ايمان آورده

روبرو شديد پس به آنان پشت ننماييد و فرار نکنيد. 

و هرکس در اين روز به آنان پشت کند، و فرار  ﴾15﴿

گيري براي نبردي نمايد ـ مگر کسي که )هدفش( کناره

رزمانش( باشد اي )ديگر از هم)تازه( يا پيوستن به دسته

شود، و جايگاهش جهنم است، ـ گرفتار خشم خدا مي

  ﴾16﴿ چه بد سرنوشتي است!. و
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ْۚ َوَما َرَميحَت إحذح  َ َقَتلَُهمح نه ٱَّلله ُتلُوُهمح َوَلَٰكح فَلَمح َتقح
محنحنَي محنحُه بَََلًٓء  حُمؤح َ ٱل ُبحلح َ َرَّمَٰ َوَلح نه ٱَّلله َرَميحَت َوَلَٰكح

ْۚ إحنه ٱ َ َسمحيٌع َعلحيم  َحَسًنا نه ٱ ١٧ َّلله
َ
َٰلحُكمح َوأ َ َذ َّلله

َٰفحرحيَن  َك
ْ َفَقدح  ١٨ُموهحُن َكيحدح ٱلح تحُحوا َتفح إحن تَسح

ْ َفُهَو َخيح   ۖۡ ِإَون  َجآَءُكُم ٱلحَفتحُحۖۡ ِإَون تَنَتُهوا لهُكمح
َ َعنُكمح  ن ُتغحّنح

ْ َنُعدح َولَ ا َولَوح فحَئُتُكمح َشيح َتُعوُدوا
نه ٱَكَُثَتح 
َ
محنحنَي َوأ حُمؤح َ َمَع ٱل حيَن  ١٩َّلله َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

نُتمح 
َ
ْ َعنحُه َوأ ا َ َورَُسوََلُۥ َوََل تََولهوح ْ ٱَّلله يُعوا طح

َ
ْ أ َءاَمُنٓوا
َمُعوَن  َنا وَُهمح  ٢٠تَسح ْ َسمحعح حيَن قَالُوا ْ َكٱَّله َوََل تَُكونُوا

َمُعوَن  ح  ٢١ََل يَسح َوآب  مُّ ۞إحنه َۡشه ٱله ح ٱلصُّ عحنَد ٱَّلله
قحلُوَن  حيَن ََل َيعح ُم ٱَّله ُكح ُ فحيهحمح  ٢٢ٱبلح َولَوح َعلحَم ٱَّلله

ۖۡ َخيح   َمَعُهمح سح
َ رحُضوَن ا ۡله عح  وهُهم مُّ

ْ َمَعُهمح تَلََولهوا سح
َ
َولَوح أ

حلرهُسولح إحَذا  ٢٣ ح َول ه ْ َّللح يُبوا َتجح ْ ٱسح حيَن َءاَمُنوا
َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ
َ َدََعكُ  َ َُيُوُل َبنيح نه ٱَّلله

َ
ْ أ لَُمٓوا ۖۡ َوٱعح حَما ُُيحيحيُكمح مح ل

حَمرح  وَن  ءح ٱل ۥٓ إحََلحهح ُِتحَّشُ نهُه
َ
بحهۦح َوأ

َله  َوٱتهُقواْ فحتحَنة   ٢٤َوقَلح
 ۡۖ ة  ْ محنُكمح َخآصه حيَن َظلَُموا يََبه ٱَّله نه  تُصح

َ
ْ أ لَُمٓوا َوٱعح

عحَقابح ٱ
يُد ٱلح َ َشدح   ٢٥َّلله

 
 
 

 

 

 

 

 

 

پس شما آنان را نکشتيد، بلکه خدا آنها را کشت. و 

سوي آنان( افکندي، تو نيفکندي، بلکه به چون )ريگ

خدا افکند. )خدا چنين کرد( تا مؤمنان را خوب 

  ﴾17﴿ بيازمايد، همانا خداوند شنوا و دانا است.

)جريان( اين بود، و خداوند مکر کافران را سست 

!( اگر پيروزي گروه )اي مشرکان ﴾18﴿گرداند. مي

طلبيد، اينک پيروزي به سراغ شما آمده حق را مي

ايتان بهتر است، و اگر است، و اگر باز بياييد بر

گرديم و )بدانيد( که گروهتان برگرديد ما هم برمي

توانند چيزي را از شما هرچند زياد باشد، هرگز نمي

 اي ﴾19﴿ رفع کنند، و خداوند با مؤمنان است.

ايد! از خداوند و پيامبرش ايمان آوردهکه کساني

اطاعت کنيد، و از اين کار روي مگردانيد، درحاليکه 

و مانند کساني نباشيد که گفتند:  ﴾21﴿ شنويد.شما مي

همانا بدترين  ﴾21﴿شنوند. شنيديم و آنها نمي

جنبندگان نزد خدا افراد کرد و اللي هستند که 

ن خير و نيکي خداوند در آناو اگر  ﴾22﴿فهمند. نمي

شنواند، و اگر آنان را شنوا سراغ داشت قطعاً به آنان مي

 گرداندند.کرد، حتماً سرپيچي کرده و روي ميمي

اي مؤمنان! فرمان خدا و پيامبر را بپذيريد وقتي  ﴾23﴿

ي فرا خواندند که به شما زندگي که شما را به چيز

بخشد، و بدانيد که خداوند ميان شخص و دلش مي

گردد، و بدانيد که در پيشگاه او گرد آورده مي حائل

اي بپرهيزيد که تنها به و از فتنه ﴾24﴿ شويد.مي

اند، و بدانيد که خداوند کساني نرسد که ستم کرده

 ﴾25﴿ سخت کيفر است.
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نُتمح قَلحيل  
َ
ْ إحذح أ ۡرضح  َوٱذحُكُرٓوا

َ َعُفوَن ِفح ٱۡلح َتضح سح مُّ
َفُكمُ ََّتَافُوَن  ن َيَتَخطه
َ
يهَدُكم ٱنلهاُس َف  أ

َ
َُٰكمح َوأ اَوى

ُكُروَن  حَبَٰتح لََعلهُكمح تَشح ي  حَن ٱلطه ۦح َوَرزَقَُكم م  حه حَنِصح ب
َ َوٱلرهُسوَل  ٢٦ ْ ٱَّلله ْ ََل ََّتُونُوا حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

لَُموَن  نُتمح َتعح
َ
َمََٰنَٰتحُكمح َوأ

َ
ْ أ ٓ  ٢٧َوََّتُونُٓوا َما نه

َ
ْ أ لَُمٓوا  َوٱعح

َلَُٰدُكمح فحتحَنة   وح
َ
َٰلُُكمح َوأ َو مح

َ
نه  أ

َ
ٌر  َوأ جح

َ
ۥٓ أ َ عحنَدهُ ٱَّلله

يم   ْ  ٢٨ َعظح ْ إحن َتتهُقوا حيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َ ََيحَعل َيَٰٓ ٱَّلله
ح لهُكمح فُرحقَان   حرح َعنُكمح َسي  فحرح ا َوُيَكف  اتحُكمح َوَيغح

ي لح ٱلحَعظح َفضح
ُ ُذو ٱلح ُۗ َوٱَّلله حَك  ٢٩مح لَُكمح ُكُر ب  ِإَوذح َيمح

وح َُيحرحُجوَكْۚ 
َ
ُتلُوَك أ وح َيقح

َ
ُثحبحُتوَك أ  َلح

ْ حيَن َكَفُروا ٱَّله
َمَٰكحرحيَن 

ُ ٱلح ُ َخيح ۖۡ َوٱَّلله ُ ُكُر ٱَّلله ُكُروَن َوَيمح َذا ِإَو ٣٠َوَيمح
َنا لَوح نََشآُء َلُقلحَنا  ْ قَدح َسمحعح َُٰتَنا قَالُوا يحهحمح َءاتََٰي

ُتتحَلَٰ َعلَ
لحنَي محثح  وه

َ ُي ٱۡلح َسَٰطح
َ
ٓ أ ٓ إحَله ٓ إحنح َهََٰذا ِإَوذح قَالُواْ  ٣١َل َهََٰذا

رح  طح مح
َ
َك فَأ َقه محنح عحندح ٱللهُهمه إحن ََكَن َهََٰذا ُهَو ٱۡلح

َجاَرة   مَ  َعلَيحَنا حح حَن ٱلسه م  م  َلح
َ
حَعَذاٍب أ حَنا ب وح ٱئحت

َ
 ٣٢ آءح أ

نَوَما ََكَن ٱ
َ
َبُهمح َوأ ح َُعذ  ُ َلح ُ َّلله ْۚ َوَما ََكَن ٱَّلله َت فحيهحمح
فحُروَن  َتغح َبُهمح وَُهمح يَسح ح  ٣٣ُمَعذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما در زمين اندک و و به ياد آوريد هنگامي را که 

ترسيديد که مردم شما را مستضعف بوديد، و مي

بربايند، پس خداوند به شما جاي داد، و شما را با ياري 

به شما عطا کرد،  خود نيرو بخشيد، و از چيزهاي پاکيزه

که ايمان اي کساني  ﴾26﴿ تا سپاسگزاري کنيد.

ايد! به خدا و پيامبر خيانت نکنيد و )نيز( در آورده

دانيد )که مانتهاي خودتان خيانت نکنيد، و خود ميا

و بدانيد که مالها و  ﴾27﴿ نبايد خيانت ورزيد(.

فرزندانتان وسيلة آزمايش هستند، و بدانيد که پاداش 

که ايمان اي کساني ﴾28﴿ اوند است.نزد خد بزرگ

دهد ايد! اگر از خدا پروا داريد بينشي به شما ميآورده

که در پرتو آن حق را از باطل تشخيص دهيد، و 

آمرزد، و خداوند زدايد، و شما را ميگناهانتان را مي

و )ياد کن(  ﴾29﴿ داراي فضل و بخشش بزرگ است.

چيدند تا تو را به وطئه ميآنگاه که کافران دربارة تو ت

زندان بيفکنند، يا تو را بکشند، و يا تو را از شهر بيرون 

ورزيدند و خداوند هم مکر کر ميکنند. آنان م

 ﴾31﴿ ورزد، و خداوند بهترين مکرکنندگان است.مي
و آنگاه که آيات ما بر آنان خوانده شود، گويند: 

، چرا که گوييمشنيديم، اگر ما بخواهيم مثل آن را مي

و به  ﴾31﴿هاي پيشينيان نيست. اين چيزي جز افسانه

ياد آور آنگاه که گفتند: بار خدايا! اگر اين حق از 

جانب تو است، از آسمان سنگهايي بر ما بباران، و يا ما 

و تا تو در  ﴾32﴿را به عذابي دردناک گرفتار ساز. 

دهد، و نيز ميانشان هستي خداوند آنان را عذاب نمي

خواهند خداوند ايشان را اليکه آنان آمرزش ميدرح

 ﴾33﴿نمايد. عذاب نمي
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وَن َعنح  ُ وَُهمح يَُصدُّ َبُهُم ٱَّلله ح
َله ُيَعذ 

َ
َوَما لَُهمح أ

ۥٓ إحَله  َآُؤهُ َلح وح
َ
ۥْٓۚ إحنح أ َآَءهُ َلح وح

َ
ْ أ ََرامح َوَما ََكنُٓوا دح ٱۡلح جح َمسح

ح ٱل
ََثَُهمح ََل  كح

َ
نه أ حُمتهُقوَن َوَلَٰكح لَُموَن ٱل َوَما ََكَن  ٣٤ َيعح

َيحتح إحَله ُمََّكٓء   ْۚ  َصََلُتُهمح عحنَد ٱبلح يَة  دح َفُذوقُواْ  َوتَصح
ُفُروَن  حَما ُكنُتمح تَكح َعَذاَب ب

حيَن َكَفُرواْ  ٣٥ٱلح إحنه ٱَّله
حْۚ يُنفحُقوَن   َعن َسبحيلح ٱَّلله

ْ وا َُصدُّ َٰلَُهمح َلح َو مح
َ
أ

ة  فََسيُنفحُقوَنَها ُثمه تَُكوُن  َ يحهحمح َحِسح
لَُبوَنُۗ ثُ  َعلَ مه ُيغح

وَن  ْ إحََلَٰ َجَهنهَم ُُيحَّشُ حيَن َكَفُرٓوا ُ  ٣٦َوٱَّله َمحََي ٱَّلله َلح
 َٰ َضُهۥ لََعَ َبحيَث َبعح

َعَل ٱۡلح حبح َوَيجح ي  َبحيَث محَن ٱلطه
ٱۡلح

ُكَمُهۥ ََجحيع   َبعحض   َعلَُهۥ َفَيح ْوَلَٰٓئحَك ا َفَيجح
ُ
ِفح َجَهنهَمْۚ أ

وَن ُهُم ٱ ُ ْ إحن يَنَتُهواْ  ٣٧لحَخَِٰسح حيَن َكَفُرٓوا حَّله قُل ل 
ْ َفَقدح َمَضتح  ا قَدح َسلََف ِإَون َيُعوُدوا َفرح لَُهم مه ُيغح

لحنَي  وه
َ َٰ ََل تَُكوَن فحتحَنة   ٣٨ُسنهُت ٱۡلح َٰتحلُوُهمح َحِته  َوَق

حيُن ُُكُُّهۥ  َ َوَيُكوَن ٱل   َفإحنه ٱَّلله
ْ ا حْۚ فَإحنح ٱنَتَهوح ه حَما َّللح  ب

ي   َملُوَن بَصح ْ  ٣٩ َيعح ا َ ِإَون تََولهوح نه ٱَّلله
َ
ْ أ لَُمٓوا فَٱعح

ُي  َم ٱنلهصح حعح َلَٰ َون حَموح َم ٱل حعح ْۚ ن َُٰكمح لَى   ٤٠َموح
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

و چرا خداوند آنها را عذاب ندهد، درحاليکه آنان 

دارند؟ آنان به مسجد يمردم را از مسجد الحرام باز م

تر ر نيستند، بلکه تنها کساني به آن اوليتالحرام اولي

 دانند.هستند که پرهيزگار باشند، ولي بيشترشان نمي

و نمازشان نزد خانة کعبه جز سوت کشيدن و  ﴾34﴿

کف زدن نبود. پس عذاب را بچشيد به سبب کفري که 

همانا کافران اموال خود را خرج  ﴾35﴿ورزيديد. 

ز دارند، آنها کنند تا )مردم را( از راه خدا بامي

اموالشان را خرج خواهند کرد اما بعداً ماية پشيماني 

آنان خواهد بود، سپس شکست خواهند خورد، و 

تا خداوند  ﴾36﴿ شوند.سوي جهنم رانده ميبه کافران

ناپاک را از پاک معلوم بدارد، و برخي از ناپاکان را بر 

يافزايد، آنگاه همة ايشان را روي هم برخي ديگر ب

شته کند، و آنگاه به دوزخشان بياندازد. اينانند که انبا

به کافران بگو: اگر دست بردارند  ﴾37﴿ زيانکارانند.

شود، و اگر بازگردند آنان آمرزيده مياعمال گذشتة 

 گمان قانون خدا در مورد پيشينان گذشته است.بي

اي باقي تنهو با آنان پيکار کنيد تا آنکه هيچ ف ﴾38﴿

کسره از آن خدا گردد. پس اگر دست نماند، و دين ي

و  ﴾39﴿ کنند بينا است.بردارند خداوند به آنچه مي

اگر روي برتابند که خداوند سرپرست شما است، و او 

 ﴾41﴿ رين سرپرست و بهترين ياور و مددکار است.بهت
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ء   ح َۡ حن  ُتم م  نهَما َغنحمح
َ
ْ أ لَُمٓوا نه  ۞َوٱعح

َ
ح ُُخَُسُهۥ فَأ ه َّللح

ح  َمَسَٰكحنيح َوٱبحنح َول
ح ََتََٰمَٰ َوٱل ََبَٰ َوٱَلح حي ٱلحُقرح لرهُسولح َوَّلح

بحيلح إحن نَا  ٱلسه َٰ َعبحدح َا لََعَ نَزنلح
َ
ح َوَمآ أ ُكنُتمح َءاَمنُتم بحٱَّلله

ء   ح َۡ ح 
َٰ ُك  ُ لََعَ َعانح  َوٱَّلله َمح

َََّق ٱۡلح َقانح يَوحَم ٱتلح  يَوحَم ٱلحُفرح
يٌر  حٱلحعُ إحذح  ٤١قَدح نُتم ب

َ
َوةح أ حٱلحُعدح َيا وَُهم ب نح َوةح ٱلُّ دح

ْۚ َولَوح تََواَعدتُّمح  َفَل محنُكمح سح
َ
ُب أ كح َوىَٰ َوٱلره ٱلحُقصح

ر   مح
َ
ُ أ َ ٱَّلله َقحَضح ح ن َل  حمحيَعَٰدح َوَلَٰكح ُتمح ِفح ٱل َتلَفح ا ََكَن ََلخح

ُعوَل   لحَك َمنح َمفح َهح ح حَنة   َل  َك َعنُۢ بَي 
ََيَٰ َمنح َۡحه  َهلَ َوَيحح

حَنة   َعنُۢ بَ  َ لََسمحيٌع َعلحيٌم ِإَونه ٱ ي   يُرحيَكُهُم  ٤٢َّلله
إحذح

 ۡۖ ُ ِفح َمَنامحَك قَلحيَل  ََٰكُهمح َكثحي   ٱَّلله َرى
َ
لحُتمح َولَوح أ ا لهَفشح

رح  مح
َ ُتمح ِفح ٱۡلح ُۢ َوتَلََنَٰزَعح َ َسلهَمْۚ إحنهُهۥ َعلحيُم نه ٱَّلله َوَلَٰكح
ُدورح  حَذاتح ٱلصُّ  يُرحيُكُموهُ  ٤٣ب

ٓ ِإَوذح ََقيحُتمح ِفح مح إحذح ٱتلح
ُينحُكمح قَلحيَل   عح

َ
حلُُكمح أ ُ  َوُيَقل  َ ٱَّلله َضح َقح ُينحهحمح َلح عح

َ
ٓ أ ِفح

ر   مح
َ
ُۗ أ ُعوَل  ُموُر  ِإَوََل ٱا ََكَن َمفح

ُ ح تُرحَجُع ٱۡلح َها  ٤٤َّلله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ْ إحَذا لَقحيُتمح فحَئة   حيَن َءاَمُنٓوا َ  ٱَّله ْ ٱَّلله ْ َوٱذحُكُروا  فَٱثحبُُتوا
لحُحوَن َكثحي     ٤٥ا لهَعلهُكمح ُتفح
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

و بدانيد هر غنيمتي که به دست آوريد يک پنجم آن از 

آن خدا و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و 

در راه ماندگان است، اگر به خدا و آنچه بر بندة خود 

ريد، در روز جدايي )حق از باطل( نازل کرديم ايمان دا

که آن دو گروه به هم رسيدند. و خداوند بر هر  روزي

و به ياد آوريد آنگاه که شما  ﴾41﴿ چيزي تواناست.

در دامنة نزديکتر بوديد، و آنان در دامنة دورتر بودند، 

اگر با  تر از شما بودند، وو سوارانِ )دشمن( پايين

همديگر وعدة )جنگ( گذاشته بوديد قطعاً در وعده 

تا خداوند کاري را تحقق بخشد  کرديد، وليخالف مي

که انجام يافتني بود، تا کسي که نابود شده است از 

روي دليل نابود شود، و کسي که بايد زنده بماند از 

روي دليل زنده بماند، و همانا خداوند شنواي دانا 

و به ياد آور آنگاه که خداوند آنان را در  ﴾42﴿ است.

ان را بسيار به تو ر آنخواب به تو اندک نشان داد، و اگ

شديد، و دربارة کار اختالف نماياند، قطعاً سست ميمي

کرديد، ولي خداوند شما را به سالمت داشت، مي

و به ياد آور  ﴾43﴿ گمان او به راز دلها داناست.بي

آنگاه که با آنان روبرو شديد، خداوند آنان را در نظر 

جلوه  شما کم جلوه داد، و شما را نيز در نظر آنها کم

داد، تا خداوند کاري را که انجام يافتني است به انجام 

 ﴾44﴿ شود.ا به خداوند برگردانده ميبرساند، و کاره

ايد! هرگاه با گروهي روبرو يمان آوردهاي کساني که ا

شديد، پايداري نماييد، و خداوند را بسيار ياد کنيد 

  ﴾45﴿ باشد که رستگار شويد.
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 َ ْ ٱَّلله يُعوا طح
َ
َشلُواْ  َوأ ْ َفَتفح َورَُسوََلُۥ َوََل تََنَٰزَُعوا

وٓ  ُ َبح ۖۡ َوٱصح َهَب رحيُحُكمح
حيَن َوتَذح ََٰبح َ َمَع ٱلصه ْۚ إحنه ٱَّلله

ْ ا
 محن دحتََٰيَٰرحهحم َبَطر   ٤٦

ْ حيَن َخرَُجوا ْ َكٱَّله ا َوََل تَُكونُوا
حَما َورحئَ  ُ ب حْۚ َوٱَّلله وَن َعن َسبحيلح ٱَّلله آَء ٱنلهاسح َوَيُصدُّ
َمَٰلَُهمح ِإَوذح َزيهَن  ٤٧ َملُوَن ُُمحيط  َيعح  عح

َ
يحَطَُٰن أ لَُهُم ٱلشه

َوحَم محَن ٱنلهاسح ِإَوّن ح َجار    َوقَاَل ََل ََغلحَب لَُكُم ٱَلح
ا تََرآَءتح ٱلحفحَئَتانح نََكَص  ۖۡ فَلَمه َٰ َعقحَبيحهح لهُكمح لََعَ

ح بَرحٓيء  
حن َوقَاَل إحّن  َرىَٰ َما ََل م 

َ
ٓ أ ٓ ُكمح إحّن ح َن إحّن ح  تََروح

عحَقابح 
يُد ٱلح ُ َشدح ْۚ َوٱَّلله َ َخاُف ٱَّلله

َ
إحذح َيُقوُل  ٤٨أ

ُؤََلٓءح  َرٌض َغره َهَٰٓ حهحم مه وب
حيَن ِفح قُلُ حُمَنَٰفحُقوَن َوٱَّله ٱل

َ َعزحيٌز َحكحيم   ح فَإحنه ٱَّلله  ٱَّلله
ح لََعَ ُۗ َوَمن َيَتَوَّكه  دحيُنُهمح

َمَلَٰٓئحَكُة َولَوح تََرىَٰٓ إحذح َيَتَوِفه  ٤٩
ح ْ ٱل حيَن َكَفُروا  ٱَّله

َرحيقح 
ْ َعَذاَب ٱۡلح َبََٰرُهمح َوُذوقُوا دح

َ
حُبوَن وُُجوَهُهمح َوأ يَۡضح

َٰم   ٥٠ حَظله َ لَيحَس ب نه ٱَّلله
َ
يُكمح َوأ يحدح

َ
َمتح أ حَما قَده حَك ب َٰل  َذ

َعبحيدح 
حلح ْۚ  ٥١ل  حيَن محن َقبحلحهحمح

َن َوٱَّله بح َءالح فحرحَعوح
ح
َكَدأ

َ ُرواْ أَِبَكفَ  ْۚ إحنه ٱَّلله حهحمح حُذنُوب ُ ب َخَذُهُم ٱَّلله
َ
ح فَأ تََٰيَٰتح ٱَّلله

عحَقابح  قَوحي   
يُد ٱلح   ٥٢َشدح

 
 
 
 
 
 
 
 

و پيامبرش اطاعت کنيد، و با همديگر  و از خدا

اختالف نورزيد، که در آن صورت در مانده و ناتوان 

رود. و شويد، و شکوه و هيبت شما از ميان ميمي

و  ﴾46﴿ يي کنيد که خداوند با شکيبايان است.شکيبا

مانند کساني مباشيد که از روي غرور و سرکشي و 

براي خودنمايي از سرزمينشان بيرون آمدند، و مردمان 

کنند را از راه خدا باز داشتند. و خداوند به آنچه که مي

و به ياد آوريد آنگاه که شيطان  ﴾47﴿احاطه دارد. 

 ان آراسته کرد و گفت: امروزکارهايشان را براي آن

تواند بر شما پيروز شود، من هم پيمان و کس نميهيچ

که هر دو گروه روبرو ياور شما هستم، اما هنگامي

شدند به عقب برگشت و گفت: من از شما بيزارم، همانا 

بينيد، من از خدا بينم که شما نميمن چيزي را مي

به ياد و  ﴾48﴿ ترسم و خداوند سخت کيفر است.مي

ي که در دلهايشان آوريد آنگاه که منافقان و کسان

گفتند: اينان را دينشان فريفته است، و بيماري بود، مي

هرکس بر خداوند توکل کند همانا خداوند عزيز و 

و اگر ببيني بدانگاه که فرشتگان  ﴾49﴿ حکيم است.

گيرند و بر سر و صورت و پشتشان جان کافران را مي

 ﴾51﴿ .گويند:( عذاب سوزان را بچشيدزنند )و ميمي

فرستاديد، و اين به خاطر کارهايي است که از پيش مي

 ﴾51﴿دارد. خداوند بر بندگان کمترين ستمي روا نمي

چون شيوة فرعونيان و کساني که پيش از آنها بودند، به 

آيات خدا کفر ورزيدند، پس خداوند آنان را به سبب 

د تواناي سخت کيفر گناهانشان گرفت، همانا خداون

 ﴾52﴿است. 
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ح   َ لَمح يَُك ُمَغي  نه ٱَّلله
َ
حأ حَك ب َٰل ٍم َذ َٰ قَوح نحَعَمَها لََعَ

َ
َمًة أ حعح ا ن 

 َٰ َ َسمحيٌع َعلحيم  َحِته نه ٱَّلله
َ
هحمح َوأ نُفسح

َ
حأ  َما ب

ْ وا ُ ح  ٥٣ ُيَغي 
بح َءالح 

ح
بُواْ أَِبَكَدأ ْۚ َكذه حيَن محن َقبحلحهحمح

َن َوٱَّله تََٰيَٰتح فحرحَعوح
حهحمح وَ  حُذنُوب َنَُٰهم ب

لَكح هح
َ
حهحمح فَأ َنْۚ َوَُّك   َرب  َنآ َءاَل فحرحَعوح َرقح غح

َ
 أ

ْ َظَٰلحمحنَي  حيَن  ٥٤ََكنُوا ح ٱَّله ح عحنَد ٱَّلله َوآب  إحنه َۡشه ٱله
محُنونَ  ََٰهدته محنحُهمح ُثمه  ٥٥ َكَفُرواْ َفُهمح ََل يُؤح حيَن َع ٱَّله
َدُهمح ِفح  ة  يَنُقُضوَن َعهح ح َمره

 ٥٦وَُهمح ََل َيتهُقوَن   ُك 
حهحم  حدح ب َرحبح فََّش 

ا َتثحَقَفنهُهمح ِفح ٱۡلح حمه نح َخلحَفُهمح فَإ مه
ُروَن  كه َيانَة   ٥٧لََعلهُهمح يَذه ٍم خح ا ََّتَاَفنه محن قَوح  ِإَومه
َٰ َسوَ  ح فَٱۢنبحذح إحََلحهحمح لََعَ َآئ

َ ََل ُُيحبُّ ٱۡلح ِۚ إحنه ٱَّلله  ٥٨نحنَي آٍء
حيَن َكَفُرواْ َسَبُقوٓ  ُزونَ َوََل َُيحَسََبه ٱَّله جح ْْۚ إحنهُهمح ََل ُيعح  ا

ة   ٥٩ حن قُوه ُتم م  َتَطعح ا ٱسح ْ لَُهم مه وا عحدُّ
َ
حَباطح  َوأ َومحن ر 
َيحلح 
ح وََعُدوهُكمح َوَءاَخرحيَن ٱۡلح حهۦح َعُدوه ٱَّلله تُرحهحُبوَن ب

لَُموَنُهمُ  حهحمح ََل َتعح ْۚ َوَما تُنفحُقواْ  محن ُدون لَُمُهمح ُ َيعح ٱَّلله
ء   ح َۡ نُتمح ََل ِفح َسبحيلح  محن 

َ
ح يُوَفه إحََلحُكمح َوأ ٱَّلله

لَُموَن  ح  ٦٠ُتظح َنحح لََها َوتََوَّكه لحمح فَٱجح حلسه ۞ِإَون َجَنُحواْ ل
محيُع ٱلحَعلحيُم  حْۚ إحنهُهۥ ُهَو ٱلسه  ٦١لََعَ ٱَّلله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ست که خداوند هيچ نعمتي را که به اين بدان خاطر ا 

دهد مگر اينکه آنان حال است تغيير نميقومي داده

گمان خداوند شنواي دانا خود را تغيير دهند، و بي

مانند شيوة فرعونيان و کساني که پيش از  ﴾53﴿ است.

آنها بودند، آيات پروردگارشان را تکذيب کردند، پس 

ساختيم. و ما ايشان را به سبب گناهانشان هالک 

  ﴾54﴿فرعونيان را غرق نموديم، و همه ستمکار بودند. 

اند که کفر د خدا کسانيگمان بدترين جنبندگان نزبي

کساني  ﴾55﴿ آورند.اند، پس آنان ايمان نميورزيده

ايد، ولي هر بار پيمانشان را که از آنان پيمان گرفته

پس اگر  ﴾56﴿کنند. شکنند، و پرهيزگاري نميمي

را در جنگ يافتي چنان آنان را درهم بکوب که  آنان

کساني که در پشت سر ايشان قرار دارند، پند بگيرند. 

داشتي، همچون  و هرگاه از خيانت گروهي بيم ﴾57﴿

سوي آنان بينداز و لغو کن )به ايشان پيمانشان را به

اي که همه در آگاهي از نقض عهد( برابر شوند، گونه

 ﴾58﴿ کاران را دوست ندارد.گمان خداوند خيانت بي

اند، و کافران گمان نکنند که پيشي گرفته و دررفته

و براي  ﴾59﴿توانند )ما را( درمانده کنند. آنان نمي

با( آنان آنچه از نيرو و اسبان آماده داريد مهيا  )مبارزه

سازيد تا با آن دشمن خدا و دشمن خود را بترسانيد، و 

ترسانيد که آنان را کساني ديگر جز آنان را نيز ب

شناسد، و هر چيزي که شناسيد، و خدا آنان را مينمي

در راه خدا خرج کنيد پاداش آن کامالً به شما داده 

و اگر  ﴾61﴿ بينيد.گونه ستمي نميشود و شما هيچمي

به صلح گراييدند، تو )نيز( بدان گراي و بر خدا توکل 

 ﴾61﴿گمان او شنواي داناست. کن، بي
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حٓي  ِإَون ْۚ ُهَو ٱَّله ُ َبَك ٱَّلله ن ََيحَدُعوَك َفإحنه َحسح
َ
يُرحيُدٓواْ أ

محنحنَي  حُمؤح حٱل ۦح َوب حه حَنِصح يهَدَك ب
َ
ْۚ لَوح  ٦٢أ حهحمح وب

َ قُلُ لهَف َبنيح
َ
َوأ

ۡرضح ََجحيع  
َ َت َما ِفح ٱۡلح نَفقح

َ
حهحمح أ وب

َ قُلُ َت َبنيح لهفح
َ
ٓ أ ا ا مه

نه ٱ ْۚ َوَلَٰكح لهَف بَيحَنُهمح
َ
َ أ  ٦٣ إحنهُهۥ َعزحيٌز َحكحيم   َّلله

ُبَك  ُّ َحسح َها ٱنلهبح يُّ
َ
أ َبَعَك محَن َيَٰٓ ُ َوَمنح ٱته ٱَّلله

محنحنَي  حُمؤح محنحنَي لََعَ  ٦٤ٱل حُمؤح حضح ٱل ُّ َحر  َها ٱنلهبح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

لحُبواْ  وَن َيغح ُ وَن َصََٰبح ُ حنُكمح عحّشح ِۚ إحن يَُكن م  ٱلحقحَتالح
ِۚ ِإَون يَُكن  ح حاْئَة  محاْئَتنَيح حنُكم م  لحف   م 

َ
ْ أ لحُبٓوا حَن َيغح ا م 

نهُهمح قَوحم  
َ
حأ  ب
ْ حيَن َكَفُروا َقُهوَن  ٱَّله َن َٰٔـٱلح  ٦٥َله َيفح

ف   نه فحيُكمح َضعح
َ
ُ َعنُكمح وََعلحَم أ َف ٱَّلله ْۚ َخفه َفإحن  ا

حاْئَة   حنُكم م  حَرة   يَُكن م  ِۚ ِإَون  َصاب ح  محاْئَتنَيح
ْ لحُبوا َيغح

حنُكمح  ْ  يَُكن م  لحُبٓوا لحف  َيغح
َ
ُ أ حُۗ َوٱَّلله ح بحإحذحنح ٱَّلله َفنيح

لح
َ
أ

حيَن  ََٰبح ىَٰ  ٦٦َمَع ٱلصه َ َسح
َ
ۥٓ أ ن يَُكوَن ََلُ

َ
َبح ٍ أ َما ََكَن نلح

 ُ َيا َوٱَّلله نح ِۚ تُرحيُدوَن َعَرَض ٱلُّ ۡرضح
َ َن ِفح ٱۡلح َٰ ُيثحخح َحِته

ُ َعزحيٌز َحكحيم   ُۗ َوٱَّلله َرةَ حَن ََل كحَتَٰب  لهوح  ٦٧ يُرحيُد ٱٓأۡلخح م 
يم   ُتمح َعَذاٌب َعظح َخذح

َ
ٓ أ ُكمح فحيَما ح َسَبَق لََمسه  ٦٨ ٱَّلله

 ْ ُتمح َحَلََٰل  فَُُكُوا ا َغنحمح حب  محمه ْۚ َوٱته  َطي  َ ا ْۚ إحنه ٱَّلله َ ْ ٱَّلله ُقوا
يم   َغُفور    ٦٩رهحح
 
 
 
 
 

 

 

گمان خدا ترا کافي و اگر بخواهند ترا فريب دهند، بي

سي است که تو را با ياري خود و با است، او همان ک

و بين دلهاي  ﴾62﴿مؤمنان توان داد و تقويت کرد. 

آنان الفت ايجاد نمود، اگر همة آنچه را که در زمين 

توانستي ميان دلهايشان الفت کردي، نمياست خرج مي

 برقرار سازي، ولي خداوند بين آنان انس و الفت

اي پيامبر!  ﴾63﴿ انداخت. همانا او توانا و فرزانه است.

اند خدا براي تو و براي مؤمناني که از تو پيروي کرده

اي پيامبر! مؤمنان را به جنگ  ﴾64﴿کافي است. 

ا از شما باشند، بر دويست برانگيز. اگر بيست نفر شکيب

شوند، و اگر از شما صد نفر باشد بر هزار نفر چيره مي

کافران گردند، به خاطر اينکه نفر از کافران چيره مي

هم اينک خداوند  ﴾65﴿ فهمند.گروهي هستند که نمي

از )مسئوليت( شما کاست، و دانست که در شما ضعفي 

است، پس اگر صد نفر شکيبا از شما باشند بر دويست 

شوند، و اگر هزار نفر صابر و ينفر از کافران چيره م

شکيبا از شما باشند، بر دو هزار نفر به اذن و ياري 

 گردند. و خداوند با شکيبايان است.مي خداوند چيره

هيچ پيامبري حق ندارد که اسيراني بگيرد تا  ﴾66﴿

آنکه در زمين کستار کند، و کامالً بر دشمن پيروز 

طلبيد و خداوند آخرت را شود. شما متاع دنيا را مي

 ﴾67﴿خواهد، و خداوند توانا و با حکمت است. مي

ايد در آنچه گرفتهاگر از جانب خدا کتابي نبود قطعاً 

پس، از آنچه به  ﴾68﴿رسيد. عذابي بزرگ به شما مي

ايد حالل و پاکيزه بخوريد، و از خدا غنيمت گرفته

گمان خداوند بخشايندة مهربان است. بترسيد، بي

﴿69﴾ 
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ىَٰٓ إحن  َ َسح
َ حَن ٱۡلح يُكم م  يحدح

َ
ٓ أ حَمن ِفح ُّ قُل ل  َها ٱنلهبح يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ُ ِفح  لَمح ٱَّلله حُكمح َخيح  َيعح وب
تحُكمح َخيح  ا يُ  قُلُ آ ؤح حمه ا م 

 ْۚ فحرح لَُكمح َذ محنُكمح َوَيغح خح
ُ
ُ َغُفور  أ يم   َوٱَّلله  ٧٠ رهحح

َ محن َقبحُل  ْ ٱَّلله َياَنَتَك َفَقدح َخانُوا ْ خح ِإَون يُرحيُدوا
ُ َعلحيٌم َحكحيٌم  ُۗ َوٱَّلله َكَن محنحُهمح مح

َ
حيَن  ٧١فَأ إحنه ٱَّله

ْ وَ  هحمح ِفح َءاَمُنوا نُفسح
َ
حهحمح َوأ َٰل َو مح

َ
حأ  ب
ْ ْ َوَجََٰهُدوا َهاَجُروا

ُضُهمح  ْوَلَٰٓئحَك َبعح
ُ
ْ أ ٓوا نََِصُ ْ وه حيَن َءاَووا ح َوٱَّله َسبحيلح ٱَّلله

 ِۚ َآُء َبعحض  َلح وح
َ
حيَن  أ ْ َما لَُكم َوٱَّله ُروا ْ َولَمح ُيَهاجح َءاَمُنوا

ُرو َٰ ُيَهاجح ٍء َحِته ح َۡ حن  حن َوَلََٰيتحهحم م  ْْۚ ِإَونح م  ا
ِۢم  َٰ قَوح ُ إحَله لََعَ حينح َفَعَليحُكُم ٱنلهِصح وُكمح ِفح ٱل  تَنَِصُ ٱسح

 ُۗ حيَثَٰق  ي  َوٱ بَيحَنُكمح َوَبيحَنُهم م  َملُوَن بَصح حَما َتعح ُ ب  ٧٢ َّلله
حيَن  َعلُوهُ َوٱَّله ٍضِۚ إحَله َتفح َآُء َبعح َلح وح

َ
ُضُهمح أ ْ َبعح َكَفُروا

ۡرِفح  تَُكن فحتحَنة  
َ حيَن  ٧٣َكبحي   ضح َوفََساد  ٱۡلح َوٱَّله

 ْ ْ َوَجََٰهُدوا ْ وََهاَجُروا حيَن َءاَمُنوا ح َوٱَّله ِفح َسبحيلح ٱَّلله
محُنوَن َحق    حُمؤح ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱل

ُ
ْ أ ٓوا نََِصُ ْ وه هُهم َءاَووا ْۚ ل ا

ق  َكرحيم   فحَرة  َورحزح غح ُد  ٧٤مه ْ محنُۢ َبعح حيَن َءاَمُنوا َوٱَّله
 ْ ْولُواْ  وََهاَجُروا

ُ
ْۚ َوأ ْوَلَٰٓئحَك محنُكمح

ُ
ْ َمَعُكمح فَأ َوَجََٰهُدوا
حَبعحض   َلَٰ ب وح

َ
ُضُهمح أ رحَحامح َبعح

َ َ ِفح كحَتَٰبح ٱ ٱۡلح حْۚ إحنه ٱَّلله َّلله
 ُۢ ٍء َعلحيُم ح َۡ ح 

حُكل   ٧٥ ب
 
 
 
 
 

 

اي پيامبر! به اسيراني که در دست شما هستند، بگو: اگر 

باشد بهتر از خداوند خيري در دلهايتان سراغ داشته 

آنچه از شما گرفته شده است به شما خواهد داد، و شما 

 ﴾71﴿آمرزد و خداوند آمرزنده و مهربان است. را مي

و اگر بخواهند به تو خيانت کنند در حقيقت پيش از 

اند، پس )شما را( بر آنان پيروز اين به خدا خيانت کرده

ن گمايب ﴾71﴿گردانيد و خداوند دانا و حکيم است. 

کساني که ايمان آوردند، و هجرت کردند، و با اموال و 

جانهايشان در راه خدا جهاد نمودند و )کساني که به 

مهاجرين( جاي دادند، و ياري کردند، آنان ياران 

يکديگر هستند. و کساني که ايمان آوردند و هجرت 

گونه واليتي در برابر آن نداريد، مگر اينکه نکردند هيچ

اگر از شما در )کار( دين ياري و هجرت کنند، و 

کمک خواستيد، بر شماست که آنان را ياري کنيد، 

مگر زماني که مخالفان آنان گروهي باشند که ميان شما 

کنيد بينا و آنان پيماني است و خداوند به آنچه مي

ورزيدند برخي ياران و کساني که کفر  ﴾72﴿ است.

بزرگي در  برخي ديگرند، اگر چنين نکنيد فتنه و فساد

که ايمان آوردند، و کساني ﴾73﴿ گردد.زمين برپا مي

در راه خدا جهاد کردند، و  و هجرت نمودند، و

همچنين کساني که پناه دادند و ياري نمودند، اينان 

راستي  مؤمنانند، براي آنان آمرزش و روزي شايسته به

که پس از اين، ايمان آوردند و و کساني ﴾74﴿ است.

و همراه با شما جهاد نمودند، آنان از  هجرت کردند

شما هستند، و خويشاوندان در کتاب خدا نسبت به 

به  گمان خداوندهمديگر )از ديگران( سزاوارترند، بي

 ﴾75﴿ همه چيز دانا است.
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  َبةح ُسوَرةُ اتلهوح 
حَن ٱ بََرآَءة   حَن م  ََٰهدتُّم م  حيَن َع ۦٓ إحََل ٱَّله ح ح َورَُسوَلح َّلله
ح  ُمّشح
ح ُهر   ١كحنَي ٱل

شح
َ
َبَعَة أ رح

َ
ۡرضح أ

َ ْ ِفح ٱۡلح يُحوا  فَسح
ُ ُمعح  نهُكمح َغيح

َ
ْ أ لَُمٓوا َ ُُمحزحي َوٱعح نه ٱَّلله

َ
ح َوأ زحي ٱَّلله جح

َٰفحرحيَن  َك
َٰن   ٢ٱلح َذ

َ
حَن ٱ َوأ ٓ إحََل ٱنلهاسح م  ۦح ح َورَُسوَلح َّلله

َ بَرحٓيء   نه ٱَّلله
َ
ََبح أ كح

َ َج ح ٱۡلح
ح  يَوحَم ٱۡلح حَن ٱل حكحنَي م  ُمّشح

ۚۥْ فَإحن تُبحُتمح َفُهَو َخيح   حُتمح  َورَُسوَُلُ ۖۡ ِإَون تََوَله لهُكمح
حيَن فَ  ح ٱَّله ح حُۗ َوبَّش  زحي ٱَّلله ُ ُمعحجح نهُكمح َغيح

َ
ْ أ لَُمٓوا ٱعح

مٍ  َلح
َ
حَعَذاٍب أ  ب

ْ حَن  ٣ َكَفُروا ََٰهدتُّم م  حيَن َع إحَله ٱَّله
حكحنَي ُثمه لَمح يَنُقُصوُكمح  ُمّشح

ح َولَمح يَُظَٰهحُرواْ ا َشيح  ٱل
َحد  
َ
َدهُ َعلَيحُكمح أ ْ إحََلحهحمح َعهح ٓوا حمُّ ت

َ
ْۚ إحنه ا فَأ حهحمح ت مح إحََلَٰ ُمده

حُمتهقحنَي  َ ُُيحبُّ ٱل ُُرُم  ٤ٱَّلله ُهُر ٱۡلح شح
َ فَإحَذا ٱنَسلََخ ٱۡلح

حكحنَي َحيحُث وََجدتُُّموُهمح وَُخُذوُهمح  ُمّشح
ح ْ ٱل ُتلُوا فَٱقح
وهُ  ُِصُ ِۚ َوٱحح ْ لَُهمح ُكه َمرحَصد  ُعُدوا فَإحن تَابُواْ  مح َوٱقح

ةَ  لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه
َ
ْ  َوأ َ  َوَءاتَُوا ْۚ إحنه ٱَّلله واْ َسبحيلَُهمح

َكوَٰةَ َفَخلُّ ٱلزه
يم   َغُفور   َحد   ٥رهحح

َ
َتَجاَرَك ِإَونح أ حكحنَي ٱسح ُمّشح

ح حَن ٱل م 
ح ُثمه  َمَع َكَلََٰم ٱَّلله َٰ يَسح هُ َحِته رح جح

َ
حَك  فَأ َٰل ۚۥْ َذ َمَنُه

ح
ُه َمأ بحلحغح

َ
أ

نهُهمح قَوحم  
َ
حأ لَُموَن  ب  ٦َله َيعح
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اين( بيزاريِ خداوند و پيامبرش از مشرکاني است که )

پس چهار ماه در زمين  ﴾1﴿ايد. شما با آنان پيمان بسته

توانيد خدا را درمانده ه شما نميبگرديد، و بدانيد ک

 د که خداوند رسواکنندة کافران است.کنيد، و بداني

ه مردم در و اين اعالمي از سوي خدا و پيامبرش ب ﴾2﴿

روز حج اکبر است، که خداوند و پيامبرش از مشرکان 

بيزار هستند، پس اگر توبه کنيد آن برايتان بهتر است، و 

توانيد خداي را اگر روي بگردانيد، بدانيد که شما نمي

و فرار کنيد. و کافران را به ناتوان کنيد و از دست ا

مگر کساني از  ﴾3﴿ عذاب دردناکي مژده بده.

ايد، و ايشان چيزي از آن مشرکان که با آنان پيمان بسته

اند، و کسي را بر ضد شما ياري فروگذار نکرده

اند. پس پيمان آنان را تا پايان مدتشان تمام کنيد، نداده

پس  ﴾4﴿د. گمان خداوند پرهيزگاران را دوست داربي

هاي حرام به پايان رسيد، مشرکان را وقتي که ماه

هرکجا يافتيد بکشيد و بگيريد و محاصره کنيد، و در 

نان بنشينيد، پس اگر توبه گاهي به کمين آهر کمين

کردند و نماز را بر پا داشتند و زکات را پرداختند راه 

 را بر آنان باز بگذاريد، همانا خداوند آمرزنده و مهربان

و اگر يکي از مشرکان از تو پناه خواست،  ﴾5﴿ است.

او را پناه بده تا کالم خداوند را بشنود، سپس او را به 

محل امن خودش برسان، اين بدان خاطر است که آنان 

 ﴾6﴿اند. گروهي نادان
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ح وَعحنَد  ٌد عحنَد ٱَّلله حكحنَي َعهح ُمّشح
حلح َكيحَف يَُكوُن ل
ح  ٓ إحَله ٱَّله ۦح ِۖ َفَما رَُسوَلح ََرامح

دح ٱۡلح جح َمسح
ح ََٰهدتُّمح عحنَد ٱل يَن َع

َ ُُيحبُّ  ْۚ إحنه ٱَّلله ْ لَُهمح َتقحيُموا ْ لَُكمح فَٱسح َتَقَُٰموا ٱسح
حُمتهقحنَي  ُقُبواْ  ٧ٱل ْ َعلَيحُكمح ََل يَرح َهُروا َكيحَف ِإَون َيظح

 
ْۚ  َوََل فحيُكمح إحَل   ة  ََبَٰ  ذحمه

ح
َٰهحهحمح َوتَأ فحَو

َ
حأ  يُرحُضونَُكم ب

ََثُُهمح  كح
َ
ُقوَن قُلُوُبُهمح َوأ اْ أَِب ٨َفَٰسح وح ََتَ ح ٱشح تََٰيَٰتح ٱَّلله

ْ َعن ا قَلحيَل  َثَمن   وا ْٓۚ إحنهُهمح َسآَء َما ََكنُواْ  فََصدُّ َسبحيلحهۦح
َملُوَن    ٩َيعح

محٍن إحَل   ْۚ ََل يَرحُقُبوَن ِفح ُمؤح ة    َوََل ذحمه
َتُدوَن  حُمعح ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱل

ُ
ةَ فَإح  ١٠َوأ لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه

َ
ن تَابُواْ َوأ

ُل ٱٓأۡلتََٰيَٰتح  ح حينح  َوُنَفص  َٰنُُكمح ِفح ٱل  َو َة فَإحخح َكوَٰ َوَءاتَُواْ ٱلزه
م   لَُموَن  لحَقوح دح ِإَون  ١١َيعح حنُۢ َبعح يحَمََٰنُهم م 

َ
ْ أ نهَكُثٓوا

رح  ُكفح
َة ٱلح حمه ئ

َ
ْ أ ْ ِفح دحينحُكمح فََقَٰتحلُٓوا هحمح َوَطَعُنوا دح َعهح

يحَمََٰن لَُهمح لََعلهُهمح يَنَتُهوَن إحنه 
َ
ََل تَُقَٰتحلُوَن  ١٢ُهمح ََلٓ أ

َ
أ

يحَمََٰنُهمح قَوحم  
َ
ْ أ َراجح ٱلرهُسولح وَُهم ا نهَكُثٓوا  بحإحخح

ْ وا وََهمُّ
ن ََّتحَشوحهُ 

َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ ْۚ فَٱَّلله َنُهمح ََّتحَشوح

َ
ِۚ أ ٍة َل َمره وه

َ
بََدُءوُكمح أ

محنحنَي  ؤح   ١٣إحن ُكنُتم مُّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چگونه مشرکان را نزد خدا و پيامبرش پيماني باشد؟ 

مگر کساني که در کنار مسجد الحرام با ايشان پيمان 

و پيمان(  ايد، پس تا زماني که با شما )بر سر عهدبسته

وفادار باشند، شما نيز نسبت به آنان راست و وفادار 

 ﴾7﴿ باشيد. همانا خداوند پرهيزگاران را دوست دارد.

نه )عهد و پيماني داشته باشند( با اينکه اگر بر شما چگو

روز شوند در مورد شما هيچ حق و حقوق پي

کنند، با زبانهاي خويشاوندي و پيماني را رعايت نمي

سازند ولي دلهايشان خويش شما را خشنود مي

آيات خدا را به  ﴾8﴿ اند.پذيرند و بيشتر آنان فاسقنمي

ا از راه او بازداشتند ـ و بهاي اندکي فروختند و مردم ر

راستي  آنان کار بسيار به خود نيز از آن بازماندند ـ و

دربارة هيچ مؤمني حق آنان  ﴾9﴿ کردند.بدي مي

کنند و همة خويشاوندي و هيچ پيماني را رعايت نمي

ند و بنابراين اگر توبه کرد ﴾11﴿ ايشان تجاوزکارانند.

ند، پس برادران نماز را برپا داشتند و زکات را پرداخت

ديني شما هستند و آيات را به روشني براي گروهي که 

و اگر سوگندهايشان را  ﴾11﴿ کنيم.دانند، بيان ميمي

پس از پيمانشان شکستند، و به دينتان طعنه زدند، پس با 

پيشوايان کفر بجنگيد، چرا که آنان را هيچ پيماني 

 آيا با گروهي ﴾12﴿ که دست بردارند. نيست، باشد

شکستند، و آهنگ جنگيد که سوگندهايشان را نمي

بيرون کردن پيامبر را )از مکه( کردند، و ايشان بودند 

که نخستين بار )جنگ را( آغاز کردند. آيا از آنان 

ترسيد؟! پس اگر مؤمن هستيد خداوند سزاوارتر مي

 ﴾13﴿ است که از او بترسيد.
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يح 
َ
حأ ُ ب بحُهُم ٱَّلله ح َٰتحلُوُهمح ُيَعذ  زحهحمح َق يُكمح َوُيخح دح

م   فح ُصُدوَر قَوح يحهحمح َويَشح
محنحنَي مُّ  َوَينُِصحُكمح َعلَ  ١٤ؤح

 ُۗ َٰ َمن يََشآُء ُ لََعَ ُۗ َوَيُتوُب ٱَّلله حهحمح وب
هحبح َغيحَظ قُلُ َوُيذح
ُ َعلحيٌم َحكحيٌم  ا  ١٥َوٱَّلله ْ َولَمه ُكوا َ ن ُتَتح

َ
بحُتمح أ مح َحسح

َ
أ
حيَن َجَٰ  ُ ٱَّله لَمح ٱَّلله ْ محن َيعح ُذوا ْ محنُكمح َولَمح َيتهخح َهُدوا

 ْۚ َجة  محنحنَي َوَلح حُمؤح ۦح َوََل ٱل ح َوََل رَُسوَلح ُ  ُدونح ٱَّلله َوٱَّلله
َملُوَن  حَما َتعح ُۢ ب ُمُرواْ  ١٦َخبحُي ن َيعح

َ
حكحنَي أ ُمّشح

حلح َما ََكَن ل
ئح  ْوَلَٰٓ
ُ
ِۚ أ رح ُكفح

حٱلح هحم ب نُفسح
َ
َٰٓ أ يَن لََعَ ح َشَٰهحدح َد ٱَّلله َك َمَسَٰجح

وَن  ُ َمَٰلُُهمح َوِفح ٱنلهارح ُهمح َخَِٰلح عح
َ
إحنهَما  ١٧َحبحَطتح أ

رح  َوحمح ٱٓأۡلخح
ح َوٱَلح حٱَّلله ح َمنح َءاَمَن ب َد ٱَّلله ُمُر َمَسَٰجح َيعح

 ۡۖ َ ةَ َولَمح ََيحَش إحَله ٱَّلله َكوَٰ َة َوَءاَِت ٱلزه لَوَٰ قَاَم ٱلصه
َ
َوأ

ْ محنَ  ن يَُكونُوا
َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
يَن  َفَعََسَٰٓ أ َتدح حُمهح  ١٨ٱل

ََرامح  دح ٱۡلح جح َمسح
ح َآج ح وَعحَماَرةَ ٱل َقايََة ٱۡلح َجَعلحُتمح سح

َ
۞أ

حْۚ  رح َوَجََٰهَد ِفح َسبحيلح ٱَّلله َوحمح ٱٓأۡلخح
ح َوٱَلح حٱَّلله َكَمنح َءاَمَن ب

َٰلحمحنَي  دحي ٱلحَقوحَم ٱلظه ُ ََل َيهح حُۗ َوٱَّلله َتوُۥَن عحنَد ٱَّلله ََل يَسح
حينَ  ١٩ ح  ٱَّله  ِفح َسبحيلح ٱَّلله

ْ ْ َوَجََٰهُدوا ْ وََهاَجُروا َءاَمُنوا
ْوَلَٰٓئحَك 

ُ
حْۚ َوأ َظُم َدرََجًة عحنَد ٱَّلله عح

َ
هحمح أ نُفسح

َ
حهحمح َوأ َٰل َو مح

َ
حأ ب

حُزوَن  َفآئ
 ٢٠ُهُم ٱلح
 
 
 
 
 
 
 

با آنان بجنگيد تا خداوند آنان را با دستان شما عذاب 

ر آنان پيروز دهد، و خوار و ذليلشان نمايد، و شما را ب

و  ﴾14﴿گرداند، و دلهاي گروه مؤمنان را شفا بخشد. 

خشم دلهايشان را از بين ببرد، و خداوند توبة هرکس را 

پذيرد، و خداوند دانا و حکيم است. که بخواهد مي

شويد، حال آنکه ايد که رها ميآيا پنداشته ﴾15﴿

 اند، و به غير ازخداوند کساني از شما را که جهاد کرده

خدا و پيامبر و مؤمنان، دوست نزديک و محرم اسراري 

اند، معلوم نداشته است؟ و خداوند به براي خود نگرفته

مشرکان حق ندارند  ﴾16﴿ نيد آگاه است.کآنچه مي

هاي خدا را آباد کنند، درحاليکه به کفر خويش مسجد

دهند، آنان اعمالشان ضايع و تباه است، و در گواهي مي

تنها کسي مساجد خدا  ﴾17﴿اند. دانهآتش جهنم جاو

 سازد که به خدا و روز قيامت ايمان داشتهرا آباد مي

باشد، و نماز را برپا دارد، و زکات را بپردازد، و جز از 

 خدا نترسد، اميد است اينان از راه يافتگان باشند.

آيا آب دادن به حاجيان و آباد ساختن مسجد  ﴾18﴿

ايد که به خدا و قرار داده الحرام را مانند )کار( کسي

روز قيامت ايمان آورده و در راه خدا جهاد کرده 

است؟ در نزد خداوند برابر نيستند، و خداوند گروه 

کساني که ايمان  ﴾19﴿ کند.مکاران هدايت نميست

 آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا با مال و جانشان

 جهاد کردند، داراي منزلت واالتر و بزرگتري در

 ﴾21﴿ پيشگاه خدايند، و اينان همان رستگارانند.
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َة   حرَۡحح ُُهمح َربُُّهم ب ح َٰن   يُبَّش  َو حنحُه َورحضح َٰت   م  هُهمح فحيَها  وََجنه ل
قحيٌم  نَعحيم   بًَداْۚ إحنه ٱ ٢١مُّ

َ
ٓ أ حيَن فحيَها ۥٓ َخَِٰلح َ عحنَدهُ َّلله

يم   ٌر َعظح جح
َ
حيَن َءامَ  ٢٢ أ َها ٱَّله يُّ

َ
أ ْ ََل َيَٰٓ ُذٓواْ ُنوا  َتتهخح

َر  ْ ٱلحُكفح َتَحبُّوا َآَء إحنح ٱسح َلح وح
َ
َٰنَُكمح أ َو َءابَآَءُكمح ِإَوخح

ْوَلَٰٓئحَك ُهُم 
ُ
حنُكمح فَأ هُهم م  ِۚ َوَمن َيَتَول يَمَٰنح ح

لََعَ ٱۡلح
َٰلحُموَن  َهاد   ٢٣ٱلظه ۦح وَجح ح َورَُسوَلح حَن ٱَّلله ِفح  إحََلحُكم م 

 َٰ ْ َحِته بهُصوا َ ٱ َسبحيلحهۦح َفََتَ ِتح
ح
ُ ََل يَأ حۗۦُ َوٱَّلله رحه مح

َ
حأ ُ ب َّلله

قحنَي  دحي ٱلحَقوحَم ٱلحَََٰٰسح قُلح إحن ََكَن َءابَآؤُُكمح  ٢٤َيهح
َيتُُكمح  َوَُٰجُكمح وََعشح زح

َ
َٰنُُكمح َوأ َو َنآؤُُكمح ِإَوخح بح

َ
َوأ

ُتُموَها َوتحَجََٰرة   ََتَفح ٌَٰل ٱقح َو مح
َ
َن  َوأ َكَساَدَها ََّتحَشوح

ُن تَرحضَ  ُ ِفح َوَمَسَٰكح ُكُم ٱَّلله َحبه لََقدح نََِصَ
َ
ٓ أ َنَها وح

َن َكثحَية   َجَبتحُكمح  َمَواطح عح
َ
ٍ إحذح أ تُُكمح َوَيوحَم ُحَننيح َ َكَثح

نح َعنُكمح َشيح  مح ُتغح
ۡرُض ا َوَضاَقتح َعلَيحُكُم فَلَ

َ ٱۡلح
حرحيَن  ب دح حُتم مُّ

حَما رَُحَبتح ُثمه َوَله ُ  ٢٥ب نَزَل ٱَّلله
َ
ُثمه أ

نَزَل ُجُنود  َسكحينَ 
َ
محنحنَي َوأ حُمؤح ۦح َولََعَ ٱل َٰ رَُسوَلح ا َتُهۥ لََعَ

حَك َجَزآُء  َٰل ْْۚ َوَذ حيَن َكَفُروا َب ٱَّله لهمح تََروحَها وََعذه
َٰفحرحيَن  َك

  ٢٦ٱلح
 
 
 
 
 
 
 
 

پروردگارشان آنان را به رحمت و خشنودي خود و به 

هاي پايدار دارند، مژده باغهايي که در آنها نعمت

گمان در هميشه در آن جاودانند، بي ﴾21﴿ هد.دمي

اي  ﴾22﴿پيشگاه خدا پاداش بزرگي موجود است. 

مؤمنان! اگر پدران و برادرانتان کفر را بر ايمان ترجيح 

دادند آنان را به دوستي نگيريد. هرکس از شما آنان را 

بگو:  ﴾23﴿به دوستي بگيرد پس ايشان ستمگرانند. 

رادران و همسران و قوم و قبيلة اگر پدران و فرزندان و ب

شما، و مالهايي که آن را با کوشش )فراوان( به دست 

بازاري آن رونقي و بيايد، و تجارتي که از بيآورده

پسنديد، نزد شما هايي که آن را ميترسيديد، و خانهمي

تر پيامبرش و جهاد کردن در راه او محبوباز خدا و 

داوند کار خود را است، پس در انتظار باشيد که خ

 نمايد.کند، و خداوند نافرمانان را هدايت نميمي

گمان خداوند شما را در مواقع زيادي ياري بي ﴾24﴿

که فزوني خودتان کرد، و نيز در جنگ حنين آنگاه 

شما را به شگفت آورد ولي آن لشکريان فراوان چيزي 

اش بر شما را از شما دفع نکردند، و زمين با همة فراخي

 نگ آمد، از آن پس پشت کرديد و پا به فرار نهاديد.ت

سپس خداوند آرامش خويش را بر پيامبرش و  ﴾25﴿

بر مؤمنان نازل کرد و لشکرهايي را فرو فرستاد که شما 

ديديد، و کافران را عذاب داد، و اين کيفر آنها را نمي

 ﴾26﴿کافران است. 
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ح  َٰل دح َذ ُ محنُۢ َبعح ُ ُثمه َيُتوُب ٱَّلله ُۗ َوٱَّلله َٰ َمن يََشآُء َك لََعَ
يم  ره  َغُفور   ْ إحنهَما  ٢٧ حح حيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

حُكوَن  ُمّشح
ح َد  ََنَس  ٱل ََراَم َبعح َد ٱۡلح جح َمسح

ح ْ ٱل َرُبوا فَََل َيقح
ُتمح َعيحلَة   فح نحيُكُم ٱ ََعمحهحمح َهََٰذاْۚ ِإَونح خح ُ فََسوحَف ُيغح َّلله

ٓ إح  لحهۦح َ َعلحيٌم َحكحيم  محن فَضح ْۚ إحنه ٱَّلله َٰتحلُواْ  ٢٨ ن َشآَء َق
رح َوََل  َوحمح ٱٓأۡلخح

حٱَلح ح َوََل ب حٱَّلله محُنوَن ب حيَن ََل يُؤح
ٱَّله

يُنوَن دحيَن  ُ َورَُسوَُلُۥ َوََل يَدح َم ٱَّلله حُموَن َما َحره ُُيَر 
 ْ ُطوا َٰ ُيعح َتََٰب َحِته ْ ٱلحكح وتُوا

ُ
حيَن أ ح محَن ٱَّله َق 

َيَة ٱۡلح زح ح
ٱۡلح

َُهوُد ُعَزيحٌر ٱبحُن  ٢٩وَُهمح َصَٰغحُروَن  َعن يَد   َوقَالَتح ٱَلح
لُُهم  حَك قَوح َٰل حۖۡ َذ يُح ٱبحُن ٱَّلله حَمسح ح َوقَالَتح ٱنلهَصََٰرى ٱل ٱَّلله

ۖۡ يَُضَٰهح  َٰهحهحمح فحَو
َ
حأ ْۚ ب ْ محن َقبحُل حيَن َكَفُروا

َل ٱَّله وَن قَوح
فَ  َٰ يُؤح ّنه

َ
ۖۡ أ ُ ََٰتلَُهُم ٱَّلله َبارَُهمح  ٣٠ُكوَن َق حح

َ
ْ أ َُذٓوا ٱَّته

َباب   رح
َ
َبََٰنُهمح أ حن ُدونح ٱَورُهح َيَم ا م  يَح ٱبحَن َمرح حَمسح ح َوٱل َّلله

ْ إحَلَٰه   ُبُدٓوا َعح ْ إحَله َلح محُرٓوا
ُ
ٓ أ د  َوَما  ُهَوْۚ اۖۡ ا َوَٰحح

ٓ إحَلََٰه إحَله َله
حُكوَن  ا يُّشح  ٣١ُسبحَحََٰنُهۥ َعمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از اين )واقعه( توبة هرکس را بخواهد  سپس خدا بعد 

اي  ﴾27﴿پذيرد و خداوند آمرزندة مهربان است. مي

د، پس نبايد بعد از انگمان مشرکان پليدمؤمنان! بي

امسال به مسجد الحرام نزديک شوند و اگر شما از فقر 

ترسيد، )بدانيد که( خداوند اگر بخواهد شما را از مي

گمان خداوند اند. بينياز خواهد گردفضل خويش بي

با کساني از اهل کتاب   ﴾28﴿ دانا و حکيم است.

آورند، و پيکار کنيد که به خدا و روز قيامت ايمان نمي

آنچه را که خدا و پيامبرش حرام نموده است حرام 

پذيرند، تا با کمال ن حق را نميشمارند، و دينمي

 حقارت و خواري به دست خويش جزيه بپردازند.

يهوديان گفتند: عزيز پسر خداست، و نصارا و  ﴾29﴿

گفتند: مسيح پسر خداست، اين سخني است )باطل( که 

رند، با سخن کساني که پيش از آن کفر آوبر زبان مي

اند شباهت دارد، خداوند آنان را نابود کند! ورزيده

و  ﴾31﴿ شوند؟!.چگونه )از حق( برگردانده مي

ديني و ديرنشينان  يهوديان و نصارا به جاي خدا علماي

خود را به خدايي گرفتند، و مسيح، پسر مريم را نيز به 

خدايي گرفتند، حال آنکه به آنان أمر نشده بود جز اين 

نه را بپرستند که هيچ معبود به حقي که تنها معبود يگا

جز او وجود ندارد، پاک و منزه است و از آنچه )با 

 ﴾31﴿ گردانند.وي( شريک مي
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فح يُرحي ن ُيطح
َ
ٓ ُدوَن أ ُ إحَله ََب ٱَّلله

ح
َٰهحهحمح َوَيأ فحَو

َ
حأ ح ب واْ نُوَر ٱَّلله

َٰفحُروَن  ن يُتحمه نُوَرهُۥ َولَوح َكرحَه ٱلحَك
َ
رحَسَل  ٣٢أ

َ
حٓي أ ُهَو ٱَّله

حينح   ٱل 
هحَرهُۥ لََعَ ُظح ح َلح َق 

ُهَدىَٰ َودحينح ٱۡلح
ح حٱل ۥ ب رَُسوََلُ

حكُ  ُمّشح
ح حهۦح َولَوح َكرحهَ ٱل

حيَن َءاَمُنٓواْ  ٣٣وَن ُُك  َها ٱَّله يُّ
َ
أ ۞َيَٰٓ

ُكلُوَن إحنه َكثحي  
ح
َبانح ََلَأ َبارح َوٱلرُّهح حح

َ حَن ٱۡلح ََٰل ا م  َو مح
َ
أ

حيَن  حُۗ َوٱَّله وَن َعن َسبحيلح ٱَّلله َبَٰطحلح َوَيُصدُّ
حٱلح ٱنلهاسح ب

َة َوََل يُنفحُقوَنَها ِفح َسبحيلح  فحضه
َهَب َوٱلح وَن ٱَّله ُ َنح يَكح

ح  م  ٱَّلله َلح
َ
حَعَذاٍب أ حُهم ب ح وحَم ُُيحَمَٰ َعلَيحَها ِفح يَ  ٣٤  فَبَّش 

 ۡۖ َباُهُهمح وَُجُنوُبُهمح َوُظُهورُُهمح حَها جح َوىَٰ ب نَارح َجَهنهَم َفُتكح
ْ َما ُكنُتمح  ُكمح فَُذوقُوا نُفسح

َ
ُتمح ۡلح َهََٰذا َما َكََنح

وَن  ُ َنح ح ٱ ٣٥تَكح ُهورح عحنَد ٱَّلله َة ٱلشُّ ثحَنا َعَّشَ إحنه عحده
ر   ۡرَض ا ِفح كحَتَٰبح ٱَشهح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ح يَوحَم َخلََق ٱلسه َّلله
 ْۚ َبَعٌة ُحُرم  رح

َ
ٓ أ لحُمواْ  محنحَها حُمْۚ فَََل َتظح َقي 

حيُن ٱلح حَك ٱل  َٰل َذ
حكحنَي َكٓافهة  فحيهحنه  ُمّشح

ح ْ ٱل َٰتحلُوا ْۚ َوَق نُفَسُكمح
َ
َكَما  أ

 ْۚ لَ  يَُقَٰتحلُونَُكمح َكٓافهة  نه ٱَوٱعح
َ
حُمتهقحنَي ُمٓواْ أ َ َمَع ٱل   ٣٦َّلله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ش نور خدا را خاموش خواهند با سخنان خويمي

پذيرد مگر اينکه نورش را گردانند، و خداوند نمي

او خدايي  ﴾32﴿ کامل کند، اگر چه کافران نپسندند.

ه پيامبرش را همراه با هدايت و دين راستين است ک

را بر همة اديان پيروز بگرداند روانه کرده است تا آن 

اي مؤمنان! همانا  ﴾33﴿ هرچند که مشرکان نپسندند.

بسياري از علما و ديرنشينان اهل کتاب اموال مردم را 

دارند. خورند، و مردم را از راه خدا باز ميبه ناحق مي

اندوزند و آن را در راه خدا نقره مي و کساني که طال و

 عذابي دردناک مژده بده.کنند آنان را به خرج نمي

ها( در آتش جهنم روزي که )آن اندوخته ﴾34﴿

هاي ايشان با شود، و پيشاني و پهلو و پشتگداخته مي

شود: اين همان گردد، و بديشان گفته ميآن داغ مي

چيزي است که براي خود اندوختيد، پس اينک بچشيد 

همانا  ﴾35﴿اندوختيد. )سزا و کيفر( آنچه را که مي

داد ماهها نزد خدا در تقدير الهي از روزي که تع

دوازده ماه است، ها و زمين را آفريده است آسمان

چهار ماه از آنها حرام است. دين راستين و درست 

همين است، پس در آنها بر خويشتن ستم نکنيد و با 

همة مشرکان بجنگيد همانگونه که با همة شما 

 يزگاران است.جنگند، و بدانيد که خداوند با پرهمي

﴿36﴾ 
 
 
 
 
 
 



 سوره  توبه                          193                                                      ترمجه معانى قرآن كريم     
 

 

ُء زحَياَدة   ٓ حيَن  إحنهَما ٱلنهَسح حهح ٱَّله رحِۖ يَُضلُّ ب ُكفح
ِفح ٱلح

ْ ُُيحلُّونَُهۥ ََعم   حُمونَُهۥ ََعم  َكَفُروا َُواطح ا َوُيَحر  ح واْ ا َل 
حَن لَُهمح  ْۚ ُزي  ُ  َما َحرهَم ٱَّلله

ْ لُّوا ُ َفُيحح ةَ َما َحرهَم ٱَّلله عحده
َمَٰ  عح
َ
َٰفحرحينَ ُسوُٓء أ َك

دحي ٱلحَقوحَم ٱلح ُ ََل َيهح ُۗ َوٱَّلله  ٣٧ لحهحمح
حيَن َءاَمُنواْ َما َلُكمح إحَذا قحيَل لَُكُم ٱنفحُرواْ  َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

يُتم  رَضح
َ
ِۚ أ ۡرضح

َ ح ٱثهاقَلحُتمح إحََل ٱۡلح  ِفح َسبحيلح ٱَّلله
حِۚ َفَما َمَتَُٰع ٱۡلحَ  َرة َيا محَن ٱٓأۡلخح نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ حٱۡلح َيا ِفح ب نح ةح ٱلُّ َيوَٰ

َرةح إحَله قَلحيٌل  بحُكمح َعَذابًا  ٣٨ٱٓأۡلخح ح ْ ُيَعذ  إحَله تَنفحُروا
م   َلح
َ
وهُ أ ُكمح َوََل تَُۡضُّ َ لح قَوحًما َغيح تَبحدح ُۗ َوٱَشيح ا َويَسح ُ ا َّلله

ء   ح َۡ ح 
َٰ ُك  يٌر  لََعَ وهُ  ٣٩قَدح ُ إحَله تَنُِصُ هُ ٱَّلله َفَقدح نََِصَ
خح 
َ
ح إحذح ُهَما ِفح إحذح أ َ ٱثحنَنيح  ثَاّنح

ْ حيَن َكَفُروا رََجُه ٱَّله
 ۡۖ َ َمَعَنا بحهۦح ََل َِتحَزنح إحنه ٱَّلله َغارح إحذح َيُقوُل لحَصَٰحح

ٱلح
ُُنود   يهَدهُۥ ِبح

َ
ُ َسكحينََتُهۥ َعلَيحهح َوأ نَزَل ٱَّلله

َ
لهمح تََروحَها  فَأ

َلَٰ   فح ْ ٱلسُّ حيَن َكَفُروا
َ وََجَعَل َُكحَمَة ٱَّله ح هح حَمُة ٱَّلله  َوَُك

ُ َعزحيٌز َحكحيٌم  ُۗ َوٱَّلله َيا
  ٤٠ٱلحُعلح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

همانا به تاخير انداختن )ماههاي حرام( فزوني در کفر 

شوند، آن )ماه( را يک است، کافران با آن گمراه مي

سازند تا با کنند و يک سال حرام ميسال حالل مي

است موافقت برقرا تعداد ماههاي که خدا حرام نموده 

س آنچه را که خداوند حرام نموده است حالل سازند، پ

شمارند، کردار زشتشان براي آنان آراسته شده است مي

اي  ﴾37﴿ نمايد.و خداوند گروه کافران را هدايت نمي

شود در راه مؤمنان! چرا هنگامي که به شما گفته مي

ورزيد و دل خدا )براي جهاد( حرکت کنيد سستي مي

دهيد؟! آيا به جاي آخرت به زندگي دنيا به دنيا مي

)در برابر(  ايد؟! متاع و کاالي اين جهانخشنود گشته

اگر براي جهاد  ﴾38﴿ آخرت چيز کمي بيش نيست.

حرکت نکنيد خداوند شما را عذاب دردناکي خواهد 

کند، و ي غير از شما را جايگزينتان ميداد، و گروه

يد و خداوند بر هر چيزي رسانهيچ زياني به او نمي

اگر او )پيامبر( را ياري نکنيد، در  ﴾39﴿ تواناست.

حقيقت خداوند او را ياري کرد: بدانگاه کساني که 

کفر ورزيده درحاليکه يکي از دو تن بود از مکه 

بيرونش کردند، هنگامي که آن دو در غار بودند، آنگاه 

مود: فرکه )پيامبر( خطاب به رفيقش )ابوبکر صديق( مي

گمان خدا با ماست، پس خداوند آرامش غم مخور، بي

خود را بر او نازل کرد، و او را با سپاهياني ياري داد که 

تر، و ديديد، و سخن کافران را پايينشما آنان را نمي

سخن خدا را برتر قرار داد، و خداوند توانا و با حکمت 

  ﴾41﴿ است.
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َفاف   ْ خح حَقاَل  ٱنفحُروا َٰلحُكمح  َوَجَٰ ا َوث َو مح
َ
حأ  ب

ْ هحُدوا
ُكمح  نُفسح

َ
َٰلحُكمح َخيح  َوأ حْۚ َذ لهُكمح إحن  ِفح َسبحيلح ٱَّلله

لَُموَن  ا ر  ا وََسفَ ا قَرحيب  لَوح ََكَن َعَرض   ٤١ُكنُتمح َتعح
د   َبُعوَك قَاصح ته ْۚ ا َله ُة قه يحهحُم ٱلشُّ

نُۢ َبُعَدتح َعلَ َوَلَٰكح
َتَطعح  ح لَوح ٱسح حٱَّلله لحُفوَن ب َنا َمَعُكمح وََسَيحح َنا َۡلَرَجح

بُوَن  َٰذح لَُم إحنهُهمح لََك ُ َيعح نُفَسُهمح َوٱَّلله
َ
لحُكوَن أ  ٤٢ُيهح

حيَن  َ لََك ٱَّله َٰ يَتََبنيه ذحنَت لَُهمح َحِته
َ
حَم أ ُ َعنَك ل َعَفا ٱَّلله

بحنيَ  َٰذح َك
لََم ٱلح ْ َوَتعح َت  ٤٣ َصَدقُوا حيَن ََل يَسح نَُك ٱَّله ذح
ح  حٱَّلله محُنوَن ب حهحمح يُؤح َٰل َو مح

َ
حأ  ب
ْ ن يَُجَٰهحُدوا

َ
رح أ َوحمح ٱٓأۡلخح

 َوٱَلح
حُمتهقحنَي  حٱل ُۢ ب ُ َعلحيُم ُۗ َوٱَّلله هحمح نُفسح

َ
َت  ٤٤َوأ نَُك إحنهَما يَسح ذح

تَابَتح  رح َوٱرح َوحمح ٱٓأۡلخح
ح َوٱَلح حٱَّلله محُنوَن ب حيَن ََل يُؤح

ٱَّله
وُبُهمح َفُهمح ِفح َريحبحهحمح َيََتَدهُدونَ 

َراُدواْ  ٤٥ قُلُ
َ
۞َولَوح أ

ة   ْ ََلُۥ ُعده وا َعدُّ
َ
ُُروَج َۡل ن َكرحَه ٱ ٱۡلح ُ َوَلَٰكح َّلله

يَن  ُعُدواْ َمَع ٱلحَقَٰعحدح لَوح  ٤٦ٱۢنبحَعاَثُهمح َفَثبهَطُهمح َوقحيَل ٱقح
ا َزاُدوُكمح إحَله َخَباَل   ْ فحيُكم مه وحَضُعواْ َخرَُجوا

َ
 َوَۡل

َلَٰلَُكمح َيبحُغونَُكُم  ُۗ ٱلحفح خح َُٰعوَن لَُهمح تحَنَة َوفحيُكمح َسمه
َٰلحمحنَي  حٱلظه ُۢ ب ُ َعلحيُم  ٤٧َوٱَّلله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هايتان سبکبار و سنگين بار بيرون آييد، و با مالها و جان

در راه خدا جهاد کنيد. اگر بدانيد اين براي شما بهتر 

اگر غنائمي نزديک و سفري آسان بود  ﴾41﴿است. 

دند، ولي مسافت طوالني راه کرقطعاً از تو پيروي مي

براي آنان سخت و دشوار است. به خدا سوگند مي 

آمديم، توانستيم با شما بيرون ميرند که اگر ميخو

داند که آنان کنند و خداوند ميخود را هالک مي

خداوند تو را ببخشايد! چرا پيش  ﴾42﴿ دروغگويند.

از آنکه براي تو روشن گردد چه کساني راستگويند و 

 ﴾43﴿ ي؟.ه کساني دروغگيند به آنان اجازه دادچ

کساني که به خدا و روز قيامت ايمان دارند )در مورد 

تو شرکت نکردن در جهاد( با مالها و جانهايشان از 

 خواهند، و خداوند به پرهيزگاران داناست.اجازه نمي

خواهند که به خدا و فقط کساني از تو اجازه مي ﴾44﴿

آورند و دلهايشان دچار شک و يمان نميروز قيامت ا

 ﴾45﴿ ترديد است. پس آنان در شک خود سرگردانند.

خواستند بيرون روند حتماً ساز و برگ آن را و اگر مي

کردند، ولي خداوند بيرون شدن و حرکت آماده مي

آنان را نپسنديد، پس آنان را از حرکت باز کردن 

ان آن اگر ﴾46﴿ داشت و گفته شد: با نشستگان بنشينيد.

آمدند چيزي جز کمبود به شما همراه با شما بيرون مي

کردند و مشغول اَفزودند، و درميان شما حرکت مينمي

شدند، و آشفتن و گول زدن و برگرداندنتان از دين مي

درميان شما کساني هستند که سخن ايشان را بشنوند و 

 ﴾47﴿ خداوند به ستمکاران داناست.
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 ْ َتَغُوا َٰ ٱ لََقدح ٱبح ُموَر َحِته
ُ لحفحتحَنَة محن َقبحُل َوقَلهُبواْ لََك ٱۡلح
ح وَُهمح َكَٰرحُهوَن  ُر ٱَّلله مح

َ
َقُّ َوَظَهَر أ َومحنحُهم  ٤٨َجآَء ٱۡلح

 ُْۗ ََل ِفح ٱلحفحتحَنةح َسَقُطوا
َ
ِۚ أ ٓ ح تحّن  ح َوََل َتفح

ن َيُقوُل ٱئحَذن َل  مه
َٰفحرحيَن  َك

حٱلح يَطُۢة ب بحَك  ٤٩ِإَونه َجَهنهَم لَُمحح إحن تُصح
يَبة  تَسُ  َحَسَنة   بحَك ُمصح ۖۡ ِإَون تُصح نَآ َيُقولُواْ قَدح  ؤحُهمح َخذح

َ
أ

 وهُهمح فَرحُحوَن 
ْ َرنَا محن َقبحُل َوَيَتَولهوا مح

َ
قُل لهن  ٥٠أ

ح  ْۚ َولََعَ ٱَّلله ََٰنا لَى ُ نَلَا ُهَو َموح ٓ إحَله َما َكَتَب ٱَّلله يبََنا يُصح
مح  حُمؤح ح ٱل

ٓ  ٥١ُنوَن فَلحَيَتَوَّكه ٓ إحَله حَنا ُقلح َهلح تََربهُصوَن ب
ن 
َ
حُكمح أ بهُص ب ِۖ َوََنحُن َنََتَ ح نََينيح ُسح

َدى ٱۡلح إححح
حَعَذاب   ُ ب يَبُكُم ٱَّلله حنح عحن يُصح ۖۡ م  يَنا يحدح

َ
حأ وح ب

َ
ٓ أ ۦح ه دح

حُصوَن  ب  ََتَ بهُصٓواْ إحنها َمَعُكم مُّ نفحُقواْ َطوحًَع  ٥٢َفََتَ
َ
قُلح أ

وح َكرحه  
َ
ا محنُكمح إحنهُكمح ُكنُتمح قَوحم  لهن ُيَتَقبهَل ا أ

قحنَي  ٓ  ٥٣َفَٰسح َبَل محنحُهمح َنَفَقَُٰتُهمح إحَله ن ُتقح
َ
َوَما َمَنَعُهمح أ

نهُهمح َكَفُرواْ 
َ
ةَ إحَله أ لَوَٰ تُوَن ٱلصه

ح
ۦح َوََل يَأ حرَُسوَلح ح َوب حٱَّلله ب
  ٥٤رحُهوَن وَُهمح ُكَساََلَٰ َوََل يُنفحُقوَن إحَله وَُهمح َكَٰ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

گمان پيش از اين فتنه جويي کردند و براي ابطال بي

دعوت تو نيز نگهايي انديشيدند تا آنکه ياري خدا فرا 

 شد. پسنديدند پيروزرسيد و کار خدا با آنکه آنان نمي

گويد: به من اجازه و از آنان کسي هست که مي ﴾48﴿

بدان که در فتنه بده، و مرا دچار فتنه )و فساد( مساز! 

راستي  که جهنم دربرگيرندة کافران به اند! وافتاده

اگر نيکي به تو برسد آنان را اندوهگين  ﴾49﴿ است.

گويند: ما از کند و اگر مصيبتي به تو دست دهد، ميمي

 ﴾51﴿گردند. ايم و شادمان برميپيش دوري جسته

 رسد جز آنچه خداوند برايبگو: هرگز به ما چيزي نمي

ما مقرر نموده است، او کارساز ماست و مؤمنان بايد 

بگو: آيا دربارة ما جز  ﴾51﴿فقط به خدا توکل نمايند. 

ر داريد؟ ولي ما در مورد يکي از اين دو نيکي را انتظا

کشيم که خداوند از نزد خويش با دستان شما انتظار مي

ما به شما عذابي برساند. پس چشم به راه باشيد و ما هم 

بگو: چه از روي اختيار و  ﴾52﴿ شما در انتظاريم.با 

چه از روي ناخوشي و اجبار انفاق کنيد، هرگز از شما 

 افرمان هستيد.گمان شما گروهي نشود. بيپذيرفته نمي

و هيچ چيز آنان را از پذيرفته شدن  ﴾53﴿

باز نداشت جز اينکه آنان به خدا و هايشان بخشش

کسالت و تنبلي به نماز  پيامبرش کفر ورزيدند، و جز با

ايستند، و جز از روي ناچاري احسان و بخشش نمي

  ﴾54﴿ کنند.نمي
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 ُ ْۚ إحنهَما يُرحيُد ٱَّلله َلَُٰدُهمح وح
َ
َٰلُُهمح َوََلٓ أ َو مح

َ
بحَك أ فَََل ُتعحجح

نُفُسُهمح وَُهمح 
َ
َيا َوتَزحَهَق أ نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ حَها ِفح ٱۡلح َبُهم ب ح َُعذ  َلح

ح إحنهُهمح لَمحنُكمح َوَما ُهم  ٥٥ َكَٰفحُرونَ  حٱَّلله لحُفوَن ب َوَيحح
حنُكمح َوَلَٰكحنهُهمح قَوحم   َرقُ  م  ا لَوح ََيحُدوَن َملحَج  ٥٦وَن َيفح
َخَل   وح ُمده

َ
وح َمَغََٰرٍَٰت أ

َ
ْ إحََلحهح وَُهمح ََيحَمُحوَن  أ ا  ٥٧لهَولهوح

 
ُ
َٰتح َفإحنح أ َدَق محُزَك ِفح ٱلصه

ن يَلح ْ محنحَها َومحنحُهم مه ُطوا عح
َخُطوَن  اْ محنحَهآ إحَذا ُهمح يَسح َطوح َولَوح  ٥٨رَُضواْ ِإَون لهمح ُيعح

بَُنا  ْ َحسح ُ َورَُسوَُلُۥ َوَقالُوا َُٰهُم ٱَّلله ٓ َءاتَى ْ َما نهُهمح رَُضوا
َ
أ

ح  ٓ إحََل ٱَّلله ا ۥٓ إحنه لحهۦح َورَُسوَُلُ ُ محن فَضح حيَنا ٱَّلله ت ُ َسُيؤح ٱَّلله
َمَسَٰكحنيح  ٥٩ َرَٰغحُبونَ 

ح حلحُفَقَرآءح َوٱل َُٰت ل َدَق ۞إحنهَما ٱلصه
حقَابح  وُبُهمح َوِفح ٱلر 

حُمَؤلهَفةح قُلُ َوٱلحَعَٰمحلحنَي َعلَيحَها َوٱل
ِۖ َفرحيَضة   بحيلح ح َوٱبحنح ٱلسه َغَٰرحمحنَي َوِفح َسبحيلح ٱَّلله

حَن  َوٱلح م 
ُ َعلحيٌم َحكحيم   حُۗ َوٱَّلله ح  ٦٠ ٱَّلله ُذوَن يَن يُ َومحنحُهُم ٱَّله ؤح
 ْۚ ُذن 
ُ
ه َوَيُقولُوَن ُهَو أ ُذُن َخيح   ٱنلهبح

ُ
محُن لهُكمح يُ  ُقلح أ ؤح
َة   محنحنَي َورَۡحح حلحُمؤح محُن ل ح َوُيؤح حٱَّلله حيَن َءاَمُنواْ  ب حَّله ْۚ ل  محنُكمح

م   َلح
َ
ح لَُهمح َعَذاٌب أ ُذوَن رَُسوَل ٱَّلله حيَن يُؤح   ٦١ َوٱَّله

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

فرزندانشان تو را به شگفتي نياندازد، همانا پس مالها و 

آنان را در زندگي دنيا به وسيلة آن  خواهدخداوند مي

و  ﴾55﴿ عذاب دهد و در حال کفر جانشان بيرون رود.

خورند که آنان از شما هستند، به خدا سوگند مي

گروهي هستند که  درحاليکه از شما نيستند، بلکه آنان

اه يا غارها يا کانالي بيابند اگر پناهگ ﴾56﴿ ترسند.مي

و درميان آنان  ﴾57﴿آورند. شتابان به آن روي مي

کساني هستند که در موضوع تقسيم زکات از تو عيب 

گيرند، اگر از آن به آنان داده شود خشنود و ايراد مي

آنگاه  گردند و اگر چيزي از آن بديشان داده نشودمي

چه خدا و و اگر آنان بدان ﴾58﴿ شوند.خشمگين مي

گفتند: شدند و مياست خشنود ميداده پيامبرش بديشان

خدا ما را بس است، به زودي خداوند و پيامبرش از 

دهند و ما به خدا مشتاقيم، فضل و کرم خود به ما مي

زکات فقط براي مستمندان،  ﴾59﴿ برايشان بهتر بود.

بينوايان، کارگزارانِ جمع آوري زکات، کساني که از 

شود، آزادي بردگان، بدهکاران، و در جويي ميآنان دل

ست. اين يک فريضة الهي است و خداوند راه ماندگان ا

و درميان آنان کساني هستند  ﴾61﴿ دانا و حکيم است.

گويند: او سراپا گوش، )و ده و ميکه پيامبر را آزار دا

پذيرد(. بگو: او باور( است، )و هر چيزي را ميخوش

است، به خدا ايمان دارد و براي شما گوش خوبي 

پذيرد و براي مؤمنان رحمتي مشورتِ مؤمنان را مي

آزارند عذاب است. و کساني که پيامبر خدا را مي

  ﴾61﴿ دردناکي دارند.
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حٱ َحقُّ َُيحلحُفوَن ب
َ
ۥٓ أ ُ َورَُسوَُلُ ح لَُكمح لحُيحُضوُكمح َوٱَّلله َّلله

محنحنَي  ن يُرحُضوُه إحن ََكنُواْ ُمؤح
َ
نهُهۥ َمن  ٦٢أ

َ
لَُمٓواْ أ لَمح َيعح

َ
أ

نه ََلُۥ نَاَر َجَهنهَم َخَِٰلح  
َ
َ َورَُسوََلُۥ فَأ ْۚ ُُيَادحدح ٱَّلله ا فحيَها
يُم  ُي ٱلحَعظح حزح حَك ٱۡلح َٰل َل  ٦٣َذ ن ُتََنه

َ
حُمَنَٰفحُقوَن أ َُيحَذُر ٱل

يحهحمح ُسوَرة  
ْۚ قُلح  َعلَ حهحمح وب

حَما ِفح قُلُ حُئُهم ب زحُءوٓ  تُنَب  َتهح اْ ٱسح
َ ُُمحرحج   ا َِتحَذُروَن  إحنه ٱَّلله َُهمح  ٦٤مه تلح

َ
حن َسأ ََلَُقولُنه َولَئ

ح َوَءاتََٰيَٰتحهۦح  حٱَّلله ب
َ
إحنهَما ُكنها ََّنُوُض َونَلحَعُبْۚ قُلح أ

زحُءوَن  َتهح ۦح ُكنُتمح تَسح ْ قَدح  ٦٥َورَُسوَلح ُروا َتذح ََل َتعح
ُف عَ  ْۚ إحن نهعح َد إحيَمَٰنحُكمح تُم َبعح حَفة  َكَفرح  ن َطآئ

حَفَۢة  بح َطآئ حنُكمح ُنَعذ ح  ُُمحرحمحنَي م 
ْ نهُهمح ََكنُوا

َ
حأ  ٦٦ب

 ِۚ حنُۢ َبعحض  ُضُهم م  حُمَنَٰفحَقَُٰت َبعح حُمَنَٰفحُقوَن َوٱل ُمُروَن  ٱل
ح
يَأ

َن  ُمنَكرح َوَينحَهوح
ح حٱل ْۚ ب َيُهمح يحدح

َ
بحُضوَن أ ُروفح َوَيقح َمعح

ح َعنح ٱل
ْۚ إحنه  َيُهمح َ فَنَسح ْ ٱَّلله ُقوَن  نَُسوا حُمَنَٰفحقحنَي ُهُم ٱلحَََٰٰسح  ٦٧ٱل

اَر نَاَر َجَهنهَم  حُمَنَٰفحَقَٰتح َوٱلحُكفه حُمَنَٰفحقحنَي َوٱل ُ ٱل وََعَد ٱَّلله
ۖۡ َولَُهمح َعَذاب   ُ ْۚ َولََعَنُهُم ٱَّلله ُبُهمح َ َحسح ْۚ هح حيَن فحيَها  َخَِٰلح

قحيم     ٦٨مُّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خشنود خورند تا شما را برايتان به خدا سوگند مي

کنند، حال آنکه اگر آنان مؤمن هستند، خدا و پيامبرش 

آيا  ﴾62﴿سزاوارترند که خوشنودشان سازند. 

اند که هرکس با خدا و پيامبرش دشمني و ندانسته

مخالفت ورزد سزاي او آتش دوزخ است و در آن 

 ﴾63﴿ماند. اين رسوايي بزرگ است. جاودانه مي

ن نازل اي دربارة آناترسند که سورهمنافقان از آن مي

شود که از آنچه در دلهايشان است خبر دهد، بگو: 

گمان خداوند آنچه را که از آن بيم مسخره کنيد، بي

و اگر از آنان بپرسي،  ﴾64﴿ سازد.داريد آشکار مي

کرديم بگو: آيا به خدا و گويند: بازي و شوخي ميمي

عذر  ﴾65﴿کرديد. آيات او و پيامبرش مسخره مي

ايد، راستي  شما پس از ايمانتان کافر شدهبه ريد،نياو

اگر برخي از شما را عفو کنيم گروهي ديگر را به سبب 

مردان  ﴾66﴿ دهيم.آنکه گناهکار بودند عذاب مي

منافق و زنان منافق از همديگرند، به کار زشت فرمان 

دارند، و دستهايشان را دهند، و از کار خوب باز ميمي

اند دارند. خدا را فراموش کردهه مي)از بخشيدن( بست

گمان منافقان خدا هم ايشان را فراموش کرده است. بي

خداوند مردان و زنان منافق و مردان و  ﴾67﴿فاسقند. 

است، در آن داده زنان کافر را به آتش جهنم وعده

مانند، و جهنم برايشان بس است، و خداوند جاودانه مي

ت خويش بدور داشته آنان را نفرين کرده و از رحم

 ﴾68﴿ است، و داراي عذاب هميشگي خواهند بود.
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َشده محنُكمح قُوهة  
َ
حيَن محن َقبحلحُكمح ََكنُٓواْ أ ََثَ  َكٱَّله كح

َ
َوأ

ََٰل   َو مح
َ
َلَٰد   أ وح

َ
ُتم َوأ َتعح َتمح ََلَٰقحهحمح فَٱسح  ِبح

ْ َتُعوا َتمح ا فَٱسح
ََلَٰقحُكمح  حيَن محن قَ ِبح َتَع ٱَّله َتمح ََلَٰقحهحمح َكَما ٱسح بحلحُكم ِبح

حي َخاُضوٓ  ُتمح َكٱَّله َمَٰلُُهمح وَُخضح عح
َ
ْوَلَٰٓئحَك َحبحَطتح أ

ُ
ْْۚ أ ا

وَن  ُ ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلحَخَِٰسح
ُ
َرةحِۖ َوأ َيا َوٱٓأۡلخح نح لَمح  ٦٩ِفح ٱلُّ

َ
أ

حيَن محن َقبحلحهحمح قَوحمح نُوح  
 ٱَّله
ُ
تحهحمح َنَبأ

ح
َوَثُموَد  وَََعد   يَأ

َتتحُهمح إحبحَرَٰهح َوقَوحمح 
َ
ِۚ أ تَفحَكَٰتح حُمؤح َيَن َوٱل َحَٰبح َمدح صح

َ
يَم َوأ

ن  لحَمُهمح َوَلَٰكح َظح ُ َلح ِۖ َفَما ََكَن ٱَّلله حَنَٰتح َي 
حٱبلح رُُسلُُهم ب

لحُموَن  نُفَسُهمح َيظح
َ
ْ أ محَنَُٰت  ٧٠ََكنُٓوا حُمؤح محُنوَن َوٱل حُمؤح َوٱل

 ِۚ َآُء َبعحض  َلح وح
َ
ُضُهمح أ ُروفح  َبعح حَمعح حٱل ُمُروَن ب

ح
َن  يَأ َوَينحَهوح

ُمنَكرح 
ح َة َعنح ٱل َكوَٰ تُوَن ٱلزه ةَ َوُيؤح لَوَٰ َوُيقحيُموَن ٱلصه

ُۗ إحنه  ُ ْوَلَٰٓئحَك َسَيحَۡحُُهُم ٱَّلله
ُ
ۥْٓۚ أ َ َورَُسوََلُ يُعوَن ٱَّلله َوُيطح

َ َعزحيٌز َحكحيم   محنحنَي  ٧١ ٱَّلله حُمؤح ُ ٱل وََعَد ٱَّلله
َٰت   محَنَٰتح َجنه حُمؤح حيَن تحَها ََتحرحي محن َِتح  َوٱل نحَهَُٰر َخَِٰلح

َ ٱۡلح
حَبة   َن َطي  َٰتح عَ  فحيَها َوَمَسَٰكح ِۚ ِفح َجنه ن  حَن  دح َٰن  م  َو َورحضح

يُم ٱ ُز ٱلحَعظح حَك ُهَو ٱلحَفوح َٰل ْۚ َذ ََبُ كح
َ
ح أ  ٧٢َّلله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)احوال شما منافقان( همانند کساني است که پيش از  

و فرزندان شما بودند: آنان از شما توانمندتر و از اموال 

مند بيشتري برخوردار بودند، و از نصيب خود بهره

مند شديد، شدند، و شما هم از بهرة خويش بهره

مند همانگونه که افراد پيش از شما از بهرة خود بهره

شدند، و شما در همان چيزي فرو رفتيد که آنان بدان 

فرو رفتند، آنان کردارشان در دنيا و آخرت به هدر 

آيا خبر کساني  ﴾69﴿ همان زيانکارانند.رفت و ايشان 

د و قوم که پيش از ايشان بودند، قوم نوح و عاد و ثمو

ابراهيم و اصحاب مدين و اهل شهرهاي زير و رو شدة 

)قوم لوط( به آنان نرسيده است؟ پيامبرانشان همراه با 

داليل روشن به سويشان آمدند، خدا بديشان ظلم و 

 يشتن ظلم و ستم کردند.ستم نکرد بلکه خودشان به خو

و مردان و زنان مؤمن دوستان و ياوران  ﴾71﴿

کنند و از منکر نهي يکديگرند، به معروف امر مي

ات را دارند، و زکنمايند و نماز را برپاي ميمي

کنند. پردازند و از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري ميمي

ايشان کساني هستند که خداوند آنان را مشمول رحمت 

 گمان خداوند توانا و حکيم است.گرداند، بيميخود 

 خداوند به مردان و زنان مؤمن بهشت را وعده ﴾71﴿

است که در زير آن جويبارها روان است و در آن داده

هاي پاکي در بهشت جاودان به اند، و نيز مسکنجاودانه

است، و خوشنودي خداوند بسي بزرگتر آنان وعده داده

 ﴾72﴿ ي بزرگ است.است، اين همان پيروز
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لُظح  حُمَنَٰفحقحنَي َوٱغح اَر َوٱل ُّ َجَٰهحدح ٱلحُكفه َها ٱنلهبح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ُي  حَمصح حئحَس ٱل َُٰهمح َجَهنهُمۖۡ َوب َوى
ح
ْۚ َوَمأ يحهحمح

َُيحلحُفوَن  ٧٣َعلَ
َد  رح َوَكَفُرواْ َبعح ُكفح

ْ َُكحَمَة ٱلح ح َما قَالُواْ َوَلَقدح َقالُوا حٱَّلله ب
َلَٰمحهح  نح إحسح

َ
ٓ أ ْ إحَله ْْۚ َوَما َنَقُمٓوا حَما لَمح َيَنالُوا  ب

ْ وا مح وََهمُّ
ْ يَُك  لحهحۚۦْ فَإحن َيُتوُبوا ُ َورَُسوَُلُۥ محن فَضح َُٰهُم ٱَّلله َنى غح

َ
أ

بحُهُم َخيح   ح ْ ُيَعذ  ا ۖۡ ِإَون َيَتَولهوح هُهمح م  ا ل َلح
َ
ُ َعَذابًا أ ا ِفح ٱَّلله

حِۚ َوَما لَُهمح  َرة َيا َوٱٓأۡلخح نح ۡرضح  ٱلُّ
َ َوََل  محن َولح   ِفح ٱۡلح

ي   ََٰهَد ٱ ٧٤ نَصح نح َع ََٰنا محن ۞َومحنحُهم مه حنح َءاتَى َ لَئ َّلله
نيَ  َٰلححح َقنه َونَلَُكوَننه محَن ٱلصه ده لحهۦح نَلَصه آ  ٧٥ فَضح فَلَمه

رحُضوَن  عح واْ وهُهم مُّ
حهۦح َوتََوله ْ ب لحهۦح َِبحلُوا حن َفضح َُٰهم م  َءاتَى

عح  ٧٦
َ
حَفاق  فَأ نَُهۥ َقَبُهمح ن حهحمح إحََلَٰ يَوحمح يَلحَقوح وب

حَمآ ا ِفح قُلُ ب
بُوَن  ذح ْ يَكح حَما ََكنُوا َ َما وََعُدوُه َوب لَُفواْ ٱَّلله خح

َ
لَمح  ٧٧أ

َ
أ

َُٰم  َ َعله نه ٱَّلله
َ
َُٰهمح َوأ هُهمح َوََنحَوى لَُم َسح َ َيعح نه ٱَّلله

َ
لَُمٓواْ أ َيعح
ُغُيوبح 

حيَن يَلح  ٧٨ٱلح محنحنَي ٱَّله حُمؤح حعحنَي محَن ٱل و  ُمطه
ح محُزوَن ٱل

َدُهمح  حيَن ََل ََيحُدوَن إحَله ُجهح
َٰتح َوٱَّله َدَق ِفح ٱلصه

ٌم  َلح
َ
ُ محنحُهمح َولَُهمح َعَذاٌب أ َر ٱَّلله َخُروَن محنحُهمح َسخح فَيَسح

٧٩ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان  اي پيامبر!

اهشان جهنم است و چه بد سخت بگير، و جايگ

منافقان به خدا سوگند  ﴾73﴿ جايگاهي است!.

اند، درحاليکه قطعاً خورند که )سخن باطل( نگفتهمي

اند و سخن کفر را گفته، و پس از اسالمشان کافر گشته

اند، و به اند که بدان نرسيدهقصد انجام کاري را کرده

خدا و انتقاد از آنان نپرداختند مگر از آن روي که 

پيامبرشان آنان را از فضل خود توانگر ساخت. پس اگر 

توبه کنند برايشان بهتر است، و اگر روي بگردانند 

خداوند در دنيا و آخرت آنان را به عذابي دردناک 

کند و آنان در روي زمين هيچ يار و مددکاري مبتال مي

و کساني از آنان هستند که با  ﴾74﴿ نخواهند داشت.

بندند که اگر از فضل خويش به ما بدهد خدا عهد مي

 .دهيم و از زمرة شايستگان خواهيم بودحتماً صدقه مي

اما هنگامي که خداوند از فضل خويش به آنان  ﴾75﴿

بخشيد بخل ورزيدند و اعراض کنان روي برتافتند. 

پس به سزاي آن که در آنچه با خداوند وعده  ﴾76﴿

کيفر( آن که کرده بودند با او خالف کردند و به )

دروغها مي گفتند )خداوند نيز( تا آن روز که او را 

کنند نفاق را در دلهايشان پديدار و پايدار مالقات مي

ايد که خداوند نهانها و آيا ندانسته ﴾77﴿ .ساخت

ها داند و خداوند از نهانها و پنهايشان را ميرازگويي

آنان که از مؤمنان که   ﴾78﴿بس آگاه است؟!. 

قانه و بيش از اندازه به صدقات و خيرات مشتا

پردازند، و نيز از آنان که جز به اندازة تاب و مي

گيرند، و آنان را يابند عيب ميتوانشان چيزي را نمي

کنند، خداوند ايشان را مورد تمسخر قرار مسخره مي

 ﴾79﴿ دهد، و عذابي دردناک دارند.مي
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فح  َتغح وح ََل تَسح
َ
فحرح لَُهمح أ َتغح فحرح لَُهمح ٱسح َتغح رح لَُهمح إحن تَسح
ة   نهُهمح َكَفُرواْ  َسبحعحنَي َمره

َ
حأ حَك ب َٰل ْۚ َذ ُ لَُهمح فحَر ٱَّلله فَلَن َيغح

قحنَي  دحي ٱلحَقوحَم ٱلحَََٰٰسح ُ ََل َيهح حۗۦُ َوٱَّلله ح َورَُسوَلح حٱَّلله  ٨٠ب
ح  َلََٰف رَُسولح ٱَّلله هحمح خح َعدح حَمقح ُفوَن ب

حُمَخله فَرحَح ٱل
هحمح ِفح َسبحيلح َوَكرحهُ  نُفسح

َ
حهحمح َوأ َٰل َو مح

َ
حأ  ب
ْ ن يَُجَٰهحُدوا

َ
ْ أ ٓوا

َشدُّ 
َ
ُۗ قُلح نَاُر َجَهنهَم أ ح َر 

ْ ِفح ٱۡلح ْ ََل تَنفحُروا ح َوَقالُوا ٱَّلله
َقُهوَن اْۚ َحر    ْ َيفح ْ قَلحيَل   ٨١لهوح ََكنُوا َحُكوا  فَلحَيضح
 َ ْ َكثحي  َوَلح ْ يَكح ا َجزَ بحُكوا حَما ََكنُوا ُۢ ب ُبوَن آَء فَإحن  ٨٢سح

حَفة   ُ إحََلَٰ َطآئ َت  رهَجَعَك ٱَّلله حنحُهمح فَٱسح حلحُخُروجح م  َذنُوَك ل
بَد  
َ
َ أ  َمَعح

ْ اۖۡ ا َولَن َفُقل لهن ََّتحرُُجوا َ َعُدوًّ  َمَعح
ْ تَُقَٰتحلُوا
ة   َل َمره وه

َ
حٱلحُقُعودح أ يُتم ب ْ  إحنهُكمح رَضح ُعُدوا َمَع فَٱقح

َحد   َوََل  ٨٣ٱلحَخَٰلحفحنَي 
َ
َٰٓ أ ح لََعَ

بَد   تَُصل 
َ
اَت أ حنحُهم مه ا م 

ۦح َوََل َتُقمح  ح َورَُسوَلح حٱَّلله  ب
ْ ٓۖۡ إحنهُهمح َكَفُروا ۦح حه َٰ َقَبح

لََعَ
ُقوَن  ْ وَُهمح َفَٰسح َٰلُُهمح  ٨٤َوَماتُوا َو مح

َ
بحَك أ َوََل ُتعحجح
حَها ِفح ٱ َبُهم ب ح ن ُيَعذ 

َ
ُ أ ْۚ إحنهَما يُرحيُد ٱَّلله َلَُٰدُهمح وح

َ
َيا َوأ نح لُّ

نُفُسُهمح وَُهمح َكَٰفحُروَن 
َ
نزحلَتح ُسوَرٌة  ٨٥َوتَزحَهَق أ

ُ
ِإَوَذآ أ
َت  ح ٱسح ح َوَجَٰهحُدواْ َمَع رَُسوَلح حٱَّلله نح َءامحُنواْ ب

َ
ْولُواْ أ

ُ
َذنََك أ
يَن  َع ٱلحَقَٰعحدح نَا نَُكن مه لح محنحُهمح َوَقالُواْ َذرح وح   ٨٦ٱلطه

 
 
 
 

 

 

 

 

خواهي، چه آمرزش نخواهي، چه براي آنان آمرزش ب

آمرزش بخواهي خداوند حتي اگر هفتاد بار براي آنان 

آمرزد، اين بدان خاطر است که آنان هرگز آنان را نمي

به خدا و پيامبرش کفر ورزيدند، و خداوند گروه 

و  واپس ماندگان ﴾81﴿ کند.فاسقان را هدايت نمي

تخلف کنندگان از جهاد به نشستنِ خود )در 

ايشان( پس از پيامبر خدا شادمان بودند، و هخانه

ناخوش داشتند که با مالها و جانهايشان در راه خدا 

جهاد کنند، و گفتند: در گرما حرکت نکنيد، بگو: 

آتش جهنم بسيار گرمتر و سوزانتر است اگر 

پس بايد کم بخندند و بسيار گريه  ﴾81﴿ فهميديد.مي

و  ﴾82﴿د. کننکنند، اين جزاي کارهايي است که مي

سوي گروهي از آنان باز آورد و به هرگاه خداوند تو را

سوي جهاد اجازه خواستند، ايشان از تو بيرون آمدن به

بگو: هرگز با من براي جهاد بيرون نخواهيد آمد، و 

هرگز همراهِ من با هيچ دشمني نخواهيد جنگيد، 

گمان شما نخستين بار به نشستن خشنود شديد پس با بي

و هرگز بر هيچ  ﴾83﴿ نشينان بنشينيد.ن و خانهماندگا

اي از آنان نماز مگزار، و بر سرِ گورش نايست، مرده

اند و در حال همانا آنان به خدا و پيامبرش کفر ورزيده

رزندانشان ترا به شگفت و مالها و ف ﴾84﴿فسق مردند. 

خواهد آنان را با آن در دنيا عذاب نياندازد، خداوند مي

و   ﴾85﴿ هايشان در حال کفر بيرون رود.دهد و جان

اي نازل شود که به خداوند ايمان آوريد و چون سوره

همراه پيامبرش جهاد کنيد، ثروتمندان ايشان از تو 

نشينان گويند: بگذار تا با خانهخواهند و مياجازه مي

 ﴾86﴿بمانيم. 
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 َٰ ََوالحفح َوُطبحَع لََعَ
ن يَُكونُواْ َمَع ٱۡلح

َ
حأ ْ ب حهحمح رَُضوا وب

 قُلُ
َقُهوَن  حيَن َءاَمُنواْ  ٨٧َفُهمح ََل َيفح نح ٱلرهُسوُل َوٱَّله َلَٰكح

ْوَلَٰٓئحَك لَُهُم 
ُ
ْۚ َوأ هحمح نُفسح

َ
حهحمح َوأ َٰل َو مح

َ
حأ  ب
ْ َمَعُهۥ َجََٰهُدوا

لحُحوَن  حُمفح ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱل
ُ
َيحَرَُٰتۖۡ َوأ ُ لَُهمح  ٨٨ٱۡلح َعده ٱَّلله

َ
أ

َٰت   حَك محن َِتحتح ََتحرحي  َجنه َٰل ْۚ َذ حيَن فحيَها نحَهَُٰر َخَِٰلح
َ َها ٱۡلح

يُم  ُز ٱلحَعظح َرابح  ٨٩ٱلحَفوح عح
َ ُروَن محَن ٱۡلح ح حُمَعذ  وََجآَء ٱل

ۚۥْ  َ َورَُسوََلُ ْ ٱَّلله حيَن َكَذبُوا َذَن لَُهمح َوَقَعَد ٱَّله ُؤح َلح
م   َلح
َ
حيَن َكَفُرواْ محنحُهمح َعَذاٌب أ يُب ٱَّله لهيحَس  ٩٠ َسُيصح

حيَن ََل َعفَ لََعَ ٱلضُّ  حَمرحََضَٰ َوََل لََعَ ٱَّله آءح َوََل لََعَ ٱل
حۚۦْ  ح َورَُسوَلح ه  َّللح

ْ ََيحُدوَن َما يُنفحُقوَن َحَرٌج إحَذا نََصُحوا
 ِۚ نحنَي محن َسبحيل  سح ُمحح

ح ُ َغُفور  َوٱ َما لََعَ ٱل يم   َّلله  ٩١رهحح
محلَُهمح  َحح تَوحَك تلح

َ
ٓ أ حيَن إحَذا َما ُد َوََل لََعَ ٱَّله جح

َ
قُلحَت ََلٓ أ

عح  مح ُيُنُهمح تَفحيُض محَن ٱله عح
َ
أ حلُُكمح َعلَيحهح تََولهواْ وه ۡحح

َ
َمآ أ

ْ َما يُنفحُقوَن   ََيحُدوا
َله
َ
بحيُل لََعَ  ٩٢َحَزنًا أ ۞إحنهَما ٱلسه

َت  حيَن يَسح ن يَُكونُواْ ٱَّله
َ
حأ  ب
ْ ْۚ رَُضوا نحَيآُء غح

َ
نُونََك وَُهمح أ ذح

ََوالح  حهحمح َفُهمح ََل َمَع ٱۡلح وب
َٰ قُلُ ُ لََعَ فح َوَطَبَع ٱَّلله

لَُموَن    ٩٣َيعح
 
 
 
 
 
 
 
 

نشين باقي بمانند، و بر خشنود شدند که با زنان خانه

فهمند. دلهايشان مهر زده شده است، پس آنان نمي

اما پيامبر و کساني که با او ايمان آوردند با مال  ﴾87﴿

ها از آن نيکي و جانشان جهاد کردند و همة خوبيها و

خداوند  ﴾88﴿ انند.ايشان است و اينانند که رستگار

براي آنان باغهايي را آماده نموده است که جويبارها از 

زير )درختان و کاخهاي( آن روان است و در آن 

و  ﴾89﴿ امبيابي بزرگ.مانند. اين است کجاودانه مي

ده عذر خواهان از باديه نشينان آمدند تا به آنان اجازه دا

شود. و آنان که و به خدا و پيامبرش دروغ گفتند، در 

خانه نشستند. و به آنان که از ميان آنان )=باديه نشينان( 

بر  ﴾91﴿کفر ورزيدند عذاب دردناکي خواهد رسيد. 

ناتوان و بيماران و کساني که چيزي ندارند که آن را 

ند گناهي نيست اگر براي خدا و صرف جهاد کن

ته باشند. و بر نيکوکاران هيچ راه رسولش اخالص داش

)سرزنش(ي وجود ندارد، و خداوند آمرزنده و مهربان 

و همچنين ايراد و گناهي نيست بر کساني  ﴾91﴿ است.

که وقتي پيش تو آمدند تا آنان را بر مرکبي سوار کني، 

يابم که شما را بر آن سوار کنم، و گفتي: چيزي نمي

ن از آن که چيزي ايشان برگشتند درحاليکه چشمانشا

ابند که صرف جهاد کنند از )فرط( اندوه سرشار ينمي

فقط بر کساني )باز(  راه سرزنش ﴾92﴿ از اشک بود.

خواهند درحاليکه ثروتمند است که از تو اجازه مي

نشينان باشند، و هستند. و خشنود شدند به اينکه با خانه

 ند.دانخداوند بر دلهايشان مهر زده است پس ايشان نمي

﴿93﴾  
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ُرواْ  َتذح ْۚ قُل َله َتعح ُتمح إحََلحهحمح ُروَن إحََلحُكمح إحَذا رََجعح َتذح َيعح
ْۚ وََسَيَى  َبارحُكمح خح

َ
ُ محنح أ نَا ٱَّلله

َ
محَن لَُكمح قَدح َنبهأ لَن نُّؤح

َٰلحمح  ُ َعَملَُكمح َورَُسوَُلُۥ ُثمه تَُردُّوَن إحََلَٰ َع ٱَّلله
َهََٰدةح َفيُ  َ ٱلشه َغيحبح

َملُوَن ٱلح حَما ُكنُتمح َتعح حُئُكم ب  ٩٤نَب 
رحُضواْ  ُعح بحُتمح إحََلحهحمح تلح

ح لَُكمح إحَذا ٱنَقلَ حٱَّلله لحُفوَن ب َسَيحح
 ۡۖ س  ُهمح رحجح ۖۡ إحنه  َعنحُهمح

ْ رحُضوا عح
َ
ۖۡ فَأ وَ  َعنحُهمح

ح
َُٰهمح َجَهنهُم َوَمأ ى

ُبوَن  سح ْ يَكح حَما ََكنُوا ُۢ ب َُيحلحُفوَن لَُكمح  ٩٥َجَزآَء
َ ََل يَرحََضَٰ لحََتح   َعنحُهمح فَإحنه ٱَّلله

ْ ا ۖۡ فَإحن تَرحَضوح ْ َعنحُهمح ا َضوح
قحنَي  ر   ٩٦َعنح ٱلحَقوحمح ٱلحَََٰٰسح َشدُّ ُكفح

َ
َراُب أ عح

َ ا ٱۡلح
حَفاق   ْ ُحُدوَد َون لَُموا َله َيعح

َ
َدُر أ جح

َ
َٰ ا َوأ ُ لََعَ نَزَل ٱَّلله

َ
ٓ أ َما

ُ َعلحيٌم َحكحيم   حۗۦُ َوٱَّلله َرابح َمن َن َومح  ٩٧ رَُسوَلح عح
َ ٱۡلح

َرم   ُذ َما يُنفحُق َمغح حُكُم َيتهخح بهُص ب ْۚ ا َوَيََتَ حَر َوآئ ٱله
ُ َسمحيٌع َعلحيم   وحءح  َوٱَّلله حَرُة ٱلسه يحهحمح َدآئ

َومحَن  ٩٨ َعلَ
ُذ َما  رح َوَيتهخح َوحمح ٱٓأۡلخح

ح َوٱَلح حٱَّلله محُن ب َرابح َمن يُؤح عح
َ ٱۡلح

ََلٓ إحنهَها يُنفحُق قُُرَبٍَٰت عحنَد 
َ
ِۚ أ ح َوَصلََوَٰتح ٱلرهُسولح ٱَّلله

َبة   ْۚ  قُرح هُهمح َ َغُفور  ل ْٓۚ إحنه ٱَّلله َتحهۦح ُ ِفح رَۡحح لُُهُم ٱَّلله خح  َسُيدح
يم     ٩٩رهحح
 
 
 
 
 
 
 
 

سوي آنان برگرديد، نزد شما عذر خواهي به وقتي که

کنند، بگو: عذر خواهي نکنيد، و ما هرگز )سخن( مي

کنيم، خداوند ما را از خبرهايتان آگاه نميشما را باور 

ساخته است، و خداوند و پيامبرش عملتان را خواهند 

سوي خداوندي که به پنهان و پيدا آگاه ديد، سپس به

شويد و شما را به آنچه انجام است برگردانده مي

سوي آنان به چون ﴾94﴿ سازد.داديد آگاه ميمي

واهند خورد تا از برگرديد براي شما به خدا سوگند خ

آنان صرف نظر کنيد، پس از آنان روي بگردانيد، 

کردند همانا آنان پليدند و به کيفر کارهايي که مي

برايتان سوگند  ﴾95﴿ جايگاهشان جهنم است.

خورند تا از آنها خشنود شويد، پس اگر شما )هم( مي

از آنان خشنود شويد خداوند از گروه نافرمانان خشنود 

نشينان، کفر و نفاقشان بيشتر باديه ﴾96﴿شود. نمي

است، و سزاوارترند که حدود و قوانين چيزي را که 

خدا بر پيامبرش نازل کرده است ندانند، و خداوند دانا 

نشينان کساني هستند و از باديه ﴾97﴿و حکيم است. 

شمارند و براي شما کنند زيان ميکه آنچه را انفاق مي

هستند، پيشامد ناگوار و  در انتظار باليا و مصايب

و  ﴾98﴿ شنواي داناست. مصيبت بر آنان باد، و خداوند

نشينان کساني هستند که به خدا و روز قيامت باديهاز 

کنند ماية نزديکي ايمان دارند و آنچه را که انفاق مي

گمان دانند. هان! بيبه خدا و سبب دعاهاي پيامبر مي

خداوند آنان را  آن برايشان ماية نزديکي به خداست،

به رحمت خويش درخواهد آورد. همانا خداوند 

  ﴾99﴿ آمرزنده و مهربان است.
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نَصارح 
َ رحيَن َوٱۡلح ُمَهَٰجح

ح لُوَن محَن ٱل وه
َ بحُقوَن ٱۡلح َٰ َوٱلسه

َسَٰن   َبُعوُهم بحإححح
حيَن ٱته َ ٱ َوٱَّله ُ َعنحُهمح َورَُضواْ رهَضح َّلله

َٰت   َعده لَُهمح َجنه
َ
نحَهَُٰر  َعنحُه َوأ

َ حيَن ََتحرحي َِتحَتَها ٱۡلح َخَِٰلح
بَد  
َ
ٓ أ يُم اْۚ فحيَها ُز ٱلحَعظح حَك ٱلحَفوح َٰل لَُكم  ١٠٠َذ نح َحوح َومحمه

يَنةح َمَرُدواْ لََعَ  حَمدح لح ٱل هح
َ
َرابح ُمَنَٰفحُقوَنۖۡ َومحنح أ عح

َ حَن ٱۡلح م 
ُبُهم مه  ح ْۚ َسُنَعذ  لَُمُهمح ۖۡ ََنحُن َنعح لَُمُهمح حَفاقح ََل َتعح ح ٱنل  َتنيح ره

يم   ََتَفُواْ  ١٠١ ُثمه يَُردُّوَن إحََلَٰ َعَذاٍب َعظح َوَءاَخُروَن ٱعح
ْ َعَمَل   حهحمح َخلَُطوا حُذنُوب حًئا َعََس ا  َصَٰلحح  ب َوَءاَخَر َسي 

َ َغُفور   ْۚ إحنه ٱَّلله يحهحمح
ن َيُتوَب َعلَ

َ
ُ أ يٌم  ٱَّلله ُخذح  ١٠٢رهحح

حهحمح َصَدقَة   َٰل َو مح
َ
حرُ  محنح أ حَها وَ ُتَطه  حيهحم ب

ح ُهمح َوتَُزك 
َصل 

تََك َسَكن   ۖۡ إحنه َصلَوَٰ يحهحمح
ُۗ َوٱ َعلَ هُهمح ُ َسمحيٌع َعلحيٌم ل َّلله
ۦح  ١٠٣ َبادحه َبَة َعنح عح َبُل ٱتلهوح َ ُهَو َيقح نه ٱَّلله

َ
لَُمٓواْ أ لَمح َيعح

َ
أ

يُم  اُب ٱلرهحح َ ُهَو ٱتلهوه نه ٱَّلله
َ
َٰتح َوأ َدَق ُخُذ ٱلصه

ح
 ١٠٤َوَيأ

ُ َعَملَُكمح َورَُسوَُلُۥ  ْ فََسَيَى َّلله َملُوا َوقُلح ٱعح
َهََٰدةح  َغيحبح َوٱلشه

َٰلحمح ٱلح محُنوَنۖۡ وََسَُتَدُّوَن إحََلَٰ َع حُمؤح َوٱل
َمُلوَن  حَما ُكنُتمح َتعح حُئُكم ب َن  ١٠٥َفُينَب  َوَءاَخُروَن ُمرحَجوح

ا َيُتوُب  ُبُهمح ِإَومه ح ا ُيَعذ  ح إحمه رح ٱَّلله مح
َ
ُ ۡلح ُۗ َوٱَّلله يحهحمح

َعلَ
 ١٠٦ َعلحيٌم َحكحيم  

 

 

 

 

 

 

 

 

و پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار و کساني که 

به نيکوکاري از آنان پيروي کردند، و راه ايشان را به 

خوبي پيمودند، خداوند از آنان خشنود است، و آنان از 

او خشنودند، و خداوند برايشان باغهايي آماده کرده 

وان است که در زير )درختان( آن رودها ر است که از

 آنجا هميشه جاودانند، اين است کاميابي بزرگ.

نشيناني که در اطراف شما و )برخي( از بادي ﴾111﴿

اند که تمرين نفاق هستند و برخي از اهل مدينه منافق

ان را اند. تو آنکرده و در آن مهارت پيدا نموده

دو بار آنان را عذاب  شناسيم،شناسي، ما آنان را مينمي

خواهيم داد سپس به عذاب بزرگ بازگردانده 

و ديگراني هستند که به گناهان   ﴾111﴿ شوند.مي

ف کرده و کار خوب را با )کاري( ديگر که خود اعترا

اند. اميد است که خداوند توبة آنان بد است درآميخته

 ﴾112﴿ را بپذيرد، که خداوند آمرزنده و مهربان است.

وال آنان زکات بگير تا آنان را با آن پاک داري و از ام

رشدشان دهي، و براي آنان دعاي خير کن، بدون شک 

دعاي تو براي آنان ماية آرامش است، و خداوند 

اند که تنها خداوند آيا نداسته ﴾113﴿شنواي داناست. 

پذيرد، و زکات و صدقه است توبه را از بندگانش مي

پذير و مهربان است؟. توبه کند، و خداوندرا قبول مي

خواهيد( انجام دهيد، پس و بگو: )آنچه مي ﴾114﴿

بيند، و همچنين پيامبرش و خداوند اعمال شما را مي

سوي داناي پنهان و به بينند،مؤمنان اعمال شما را مي

پيدا برگردانده خواهيد شد آنگاه شما را به آنچه 

ستند و ديگراني ه ﴾115﴿ سازد.کرديد آگاه ميمي

آنان را  اند، ياکه به فرمان و امر خدا واگذار شده

پذيرد، و خداوند دانا شان را ميدهد و يا توبهعذاب مي

 ﴾116﴿ و با حکمت است.
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د   جح ْ َمسح َُذوا
حيَن ٱَّته ار  َوٱَّله َ ر  ا ۡضح َ ا َوُكفح رحيَقُۢا َبنيح ا َوَتفح

محنحنَي ِإَورحَصاد   حُمؤح حَمنح َحاَرَب ٱٱل َ وَ ا ل  رَُسوََلُۥ محن َّلله
َهُد  ُ يَشح ِۖ َوٱَّلله َّنَٰ ُسح

ٓ إحَله ٱۡلح نَا َردح
َ
لحُفنه إحنح أ ْۚ َوََلَحح َقبحُل

بُوَن  َٰذح بَد   ١٠٧إحنهُهمح لََك
َ
َس ََل َتُقمح فحيهح أ ح س 

ُ
ٌد أ جح هَمسح اْۚ ل

َوىَٰ  ن َتُقوَم فحيهحِۚ فحيهح لََعَ ٱتلهقح
َ
َحقُّ أ

َ
ٍم أ لح يَوح وه

َ
محنح أ

ن  ُُيحبُّونَ  رحَجال  
َ
حرحيَن أ ه  ُمطه

ح ُ ُُيحبُّ ٱل ْْۚ َوٱَّلله ُروا  ١٠٨َيَتَطهه
ٍَٰن  َو ح َورحضح َوىَٰ محَن ٱَّلله َٰ َتقح

َس ُبنحَيََٰنُهۥ لََعَ سه
َ
َفَمنح أ

َ
أ

َٰ َشَفا ُجُرٍف َهار  
َس ُبنحَيََٰنُهۥ لََعَ سه

َ
نح أ م مه

َ
ٌ أ  َخيح

حهۦح ِفح نَارح َجَهنهَمُۗ َوٱ دحي ٱفَٱنحَهاَر ب ُ ََل َيهح لحَقوحَم َّلله
َٰلحمحنَي   رحيَبة   ١٠٩ٱلظه

ْ ا حي َبَنوح َيَُٰنُهُم ٱَّله ِفح  ََل يََزاُل ُبنح
ُ َعلحيٌم َحكحيٌم  ُۗ َوٱَّلله َع قُلُوُبُهمح ن َتَقطه

َ
ٓ أ حهحمح إحَله وب

 ١١٠قُلُ
َٰلَُهم  َو مح

َ
نُفَسُهمح َوأ

َ
محنحنَي أ حُمؤح ىَٰ محَن ٱل ََتَ َ ٱشح ۞إحنه ٱَّلله

 ْۚ َنهَة نه لَُهُم ٱۡلح
َ
حأ ُتلُوَن  ب ح َفَيقح وَن ِفح َسبحيلح ٱَّلله

يَُقَٰتحلُ
ًدا َعلَيحهح َحق    َتلُوَنۖۡ وَعح َنحيلح  ا ِفح َوُيقح ح

َٰةح َوٱۡلح َرى ٱتلهوح
واْ  ُ َتبحّشح حْۚ فَٱسح ۦح محَن ٱَّلله ه دح حَعهح َِفَٰ ب وح

َ
ِۚ َوَمنح أ َوٱلحُقرحَءانح

حَك ُهَو ٱلحَفوح  َٰل حهحۚۦْ َوَذ ُتم ب حي بَاَيعح
حبَيحعحُكُم ٱَّله يُم ب ُز ٱلحَعظح

١١١  
 
 
 
 
 
 
 
 

و کساني هستند که به منظور زيان رساندن و )ايجاد( 

ين مؤمنان و کمينگاه ساختن براي کسي کفر و تفرقه ب

که پيش از اين با خدا و پيامبرش جنگيده بود، مسجد 

خورند که جز نيکي منظوري ساخته و سوگند مي

روغگو دهد که آنان دايم اما خداوند گواهي مينداشته

هرگز در آن نايست )و نماز مگذار(،  ﴾117﴿ هستند.

زيرا مسجدي که از روز نخست بر تقوا بنيان نهاده شده 

است سزاوارتر است که در آن بايستي )و نماز 

آنجا مرداني هستند که دوست دارند خود بگزاري(، در 

 را پاکيزه دارند و خداوند پاکيزگان را دوست دارد.

شالودة )کار( خود را بر تقواي آيا کسي که  ﴾118﴿

باشد يا خدا و خشنودي او بنيان نهاده است بهتر مي

کسي که اساس )کار( خود را بر لبة پرتگاهي مشرف به 

افتد؟ سقوط بنيان نهاده است و با آن در آتش جهنم مي

 ﴾119﴿ کند.ان را هدايت نميو خداوند گروه ستمکار

در دلهايشان ماية  اند هموارهبنايي را که بنيان نهاده

شک و ترديد است مگر آنکه دلهايشان پاره پاره گردد 

همانا خداوند از  ﴾111﴿ داوند دانا و حکيم است.و خ

مؤمنان جانهايشان و اموالشان را به بهاي آنکه بهشت 

براي آنان باشد خريده است. در راه خدا پيکار 

اي شوند، اين وعدهکشند و کشته ميکنند، پس ميمي

ت که در تورات و انجيل و قرآن بر او )خداوند، اس

و چه کسي از خدا به وعدة خود مقرر( است، 

ايد شاد اي که کردهتر است؟! پس به معاملهوفاکننده

 ﴾111﴿ باشيد و اين همان کاميابي بزرگ است.
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ئحُحوَن  َٰٓ َعَٰبحُدوَن ٱلحَحَٰمحُدوَن ٱلسه
ئحُبوَن ٱلح َٰٓ ٱلته

 َٰ َٰكحُعوَن ٱلسه ُروفح ٱلره حَمعح حٱل ُدوَن ٱٓأۡلمحُروَن ب جح
حُۗ  ُُدودح ٱَّلله ُمنَكرح َوٱلحَحَٰفحُظوَن ۡلح

ح َوٱنلهاُهوَن َعنح ٱل
محنحنَي  حُمؤح ح ٱل ح ن  ١١٢َوبَّش 

َ
ْ أ حيَن َءاَمُنٓوا حلنهبح ح َوٱَّله َما ََكَن ل
دح  ََبَٰ محنُۢ َبعح ْولح ُقرح

ُ
ْ أ حكحنَي َولَوح ََكنُٓوا ُمّشح

حلح ْ ل فحُروا َتغح  يَسح
يمح  َحح َحَُٰب ٱۡلح صح

َ
نهُهمح أ

َ
َ لَُهمح أ َوَما ََكَن  ١١٣َما تَبنَيه

وحعحَدة   بحيهح إحَله َعن مه
َ
َفاُر إحبحَرَٰهحيَم ۡلح تحغح ٓ  ٱسح إحيهاهُ وََعَدَها

نهُهۥ َعُدو   
َ
ۥٓ أ َ ََلُ ا تَبَنيه  محنحُهْۚ إحنه إحبحَرَٰهحيَم  فَلَمه

َ
أ ح َتََبه ه ح َّلل 

َٰهٌ َحلحيم   وه
َ
َد إحذح َوَما ََكَن ٱ ١١٤ َۡل له قَوحَمُۢا َبعح ُضح ُ َلح َّلله

ح 
حُكل  َ ب ا َيتهُقوَنْۚ إحنه ٱَّلله َ لَُهم مه ح َٰ يُبنَي  َُٰهمح َحِته َهَدى

ٍء َعلحيمٌ  ح َۡ ١١٥  ِۖ ۡرضح
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح َ ََلُۥ ُملحُك ٱلسه إحنه ٱَّلله
ح محن حن ُدونح ٱَّلله ۦ َوُيمحيُتْۚ َوَما لَُكم م  ح َوََل  َولح    يُۡحح

ي   رحيَن  ١١٦ نَصح ُمَهَٰجح
ح  ٱنلهبح ح َوٱل

ُ لََعَ لهَقد تهاَب ٱَّلله
دح َما  ةح محنُۢ َبعح َ َبُعوُه ِفح َساَعةح ٱلحُعِسح حيَن ٱته نَصارح ٱَّله

َ َوٱۡلح
وُب فَرحيق  

ْۚ إحنهُهۥ  ََكَد يَزحيُغ قُلُ يحهحمح
حنحُهمح ُثمه تَاَب َعلَ م 

حهحمح رَُءوف   يم   ب   ١١٧ رهحح
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

)آنان( توبه کنندگان، عبادت کنندگان، سپاسگزاران، 

گردندگان، نمازگزاران، دستور دهندگان به کار خوب 

و باز دارندگان از کار زشت و پاسداران حدود خدا 

پيامبر و مؤمنان  ﴾112﴿هستند، و مؤمنان را مژده بده. 

بخواهند هر چند که  را نسزد که براي مشرکان آمرزش

ويشاوند باشند، پس از آنکه برايشان روشن شد که خ

و طلب آمرزش ابراهيم  ﴾113﴿ اند.آنان اهل دوزخ

اي که به او داده براي پدرش نبود مگر از روي وعده

بود، ولي هنگامي که براي او روشن شد که وي دشمن 

گمان ابراهيم بسيار خداست از او بيزاري جست، بي

و خداوند  ﴾114﴿ان بود. دست به دعا و بردبار و مهرب

هيچ وقت قومي را پس از آنکه هدايتشان کرده است 

سازد تا زماني که آنچه را بايد از آن گمراه نمي

ند از هر گمان خداوبپرهيزند برايشان روشن نمايد. بي

همانا فرمانروايي آسمانها و  ﴾115﴿ چيزي آگاه است.

جز  ميراند، وکند و ميزمين از آن خداست، زنده مي

به  ﴾116﴿ شما نيست. خدا ياور و مددکاري براي

درستي که خداوند توبة پيامبر و توبة مهاجرين و انصار 

را پذيرفت، آنهايي که در هنگام سختي از او پيروي 

دلهاي گروهي از آنان  کردند بعد از آنکه نزديک بود

منحصرف شود. سپس توبة آنان را پذيرفت. همانا او 

 ﴾117﴿ و مهربان است. نسبت به آنان رئوف
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يحهحُم 
َٰٓ إحَذا َضاقَتح َعلَ ْ َحِته حُفوا حيَن ُخل  َولََعَ ٱثلهَلََٰثةح ٱَّله

نُفُسُهمح َوَظنُّٓواْ 
َ
يحهحمح أ

حَما رَُحَبتح َوَضاَقتح َعلَ ۡرُض ب
َ ٱۡلح

َُتوُبوٓ  يحهحمح َلح
ٓ إحََلحهح ُثمه تَاَب َعلَ ح إحَله  محَن ٱَّلله

َ
ن َله َملحَجأ

َ
ْْۚ أ  ا

يُم  َ ُهَو ٱتلهوهاُب ٱلرهحح حيَن َءاَمُنواْ  ١١٨إحنه ٱَّلله َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ
قحنَي  َٰدح ْ َمَع ٱلصه َ َوُكونُوا ْ ٱَّلله لح  ١١٩ٱتهُقوا هح

َ
َما ََكَن ۡلح

ن َيَتَخلهُفواْ َعن 
َ
َرابح أ عح

َ حَن ٱۡلح لَُهم م  يَنةح َوَمنح َحوح حَمدح ٱل
ح َوََل يَرحَغبُ  حَك رهُسولح ٱَّلله َٰل هحۚۦْ َذ سح هحمح َعن نهفح نُفسح

َ
حأ  ب
ْ وا
 
 
يُبُهمح َظَمأ نهُهمح ََل يُصح

َ
حأ َوََل َُمحَمَصة  ِفح  َوََل نََصب   ب

ح َوََل يََط َسبحيلح ٱ اَر َوََل ا وَن َموحطحئ  َّلله يَغحيُظ ٱلحُكفه
حهۦح َعَمل  نهيحًَل إحَله ُكتحَب  َيَنالُوَن محنح َعُدو     لَُهم ب

نحنيَ إحنه ٱَصَٰلحٌحْۚ  سح حُمحح َر ٱل جح
َ
يُع أ َ ََل يُضح َوََل  ٢٠ َّلله

َطُعوَن  َوََل َكبحَية   َصغحَية   يُنفحُقوَن َنَفَقة   َوادحيًا َوََل َيقح
َسَن َما ََكنُواْ  حح

َ
ُ أ زحَيُهُم ٱَّلله َجح  ُكتحَب لَُهمح َلح

إحَله
َملُوَن  ْ َكٓا ١٢١َيعح َنفحُروا محُنوَن َلح حُمؤح ْۚ ۞َوَما ََكَن ٱل  فهة 

قَة   ح فحرح
ََل َنَفَر محن ُك  ْ ِفح  فَلَوح ُهوا ََتَفقه ح حَفة  َل  حنحُهمح َطآئ م 

حينح   إحََلحهحمح لََعلهُهمح ٱل 
ْ َمُهمح إحَذا رََجُعٓوا ْ قَوح ُروا ُنذح َوَلح

  ١٢٢َُيحَذُروَن 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

و توبة آن سه کس را پذيرفت که بازمانده بودند تا 

اش بر آنان تنگ شد و يآنکه زمين با همة فراخ

جانهايشان بر آنان تنگ آمد، و دانستند که هيچ 

سوي او نيست، آنگاه از آنان خدا جز به پناهگاهي از

گمان خداوند بسيار درگذشت تا توبه نمايند. بي

اي کساني که ايمان  ﴾118﴿ پذير و مهربان است.توبه

ايد! از خدا بترسيد و با راستگويان باشيد. آورده

نشينان دوروبرِ آنان را نسزد اهل مدينه و باديه ﴾119﴿

ه از پيامبر خدا جا بمانند و جان خود را از جان پيامبر ک

تر داشته باشند، زيرا هيچ تشنگي و رنج و دوست

رسد و گامي به جلو گرسنگي در راه خدا به آنان نمي

دارند که کافران را به خشم آورد، و به هيچ بر نمي

زنند مگر آنکه به واسطة آن نمي دشمني دستبرد

شود. همانا خداوند اي نوشته ميبرايشان کردار شايسته

و هيچ  ﴾121﴿ کند.پاداش نيکوکاران را ضايع نمي

کنند و هيچ د نميخرجي، خواه اندک و خواه زيا

پيمايند مگر اينکه برايشان نوشته سرزميني را نمي

د به آنان کردنشود، تا خداوند نيکوترين آنچه ميمي

و مؤمنان را نسزد که همه )براي  ﴾121﴿ پاداش دهد.

جنگ با دشمنان( بيرون بروند، پس چرا از هر قوم و 

روند تا )=کساني که بيرون نمياي از آنان گروهي قبيله

بيرون نرفتند( در دين آگاهي پيدا کنند و قومشان را 

سوي قومشان باز آيند ـ با )=مجاهدين( ـ چرا به

ي خود بيم دهند تا )با امتثال اوامر خدا و هاندوخت

 ﴾122﴿ اش از عذاب او( دوري کنند.اجتناب از نواهي
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حَن َيَٰٓ  حيَن يَلُونَُكم م  ْ ٱَّله َٰتحلُوا ْ َق حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ

 ْۚ ُدواْ فحيُكمح غحلحَظة  َجح
ارح َوَلح ُكفه

نه ٱ ٱلح
َ
لَُمٓواْ أ َ َمَع َوٱعح َّلله

حُمتهقحنيَ  نزحَلتح ُسوَرة   ١٢٣ ٱل
ُ
ٓ أ ن َيُقوُل  ِإَوَذا َما فَمحنحُهم مه

يُُّكمح َزاَدتحُه 
َ
ٓ إحيَمَٰن  أ ۦح ه حيَن َءاَمُنواْ َهَٰذح ا ٱَّله مه

َ
ْۚ فَأ ا

وَن ا وَُهمح ن  فََزاَدتحُهمح إحيَمَٰ  ُ َتبحّشح حيَن ِفح  ١٢٤يَسح ا ٱَّله مه
َ
َوأ

َرض   حهحم مه وب
ًسا إحََلَٰ رح فََزاَدتحُهمح  قُلُ هحمح َوَماتُواْ رحجح سح جح

ح  ١٢٥وَُهمح َكَٰفحُروَن 
َتُنوَن ِفح ُك  نهُهمح ُيفح

َ
َن أ َوََل يََروح

َ
أ

ح  ََعم   َتنيح وح َمره
َ
ًة أ ره ُروَن مه كه ُثمه ََل َيُتوُبوَن َوََل ُهمح يَذه

نزحلَتح ُسوَرة   ١٢٦
ُ
ٍض َهلح  ِإَوَذا َمآ أ ُضُهمح إحََلَٰ َبعح نهَظَر َبعح

حنح يَرَ  َُٰكم م  َحد   ى
َ
ْْۚ َصََف ٱ أ فُوا ُ قُلُوَبُهم ُثمه ٱنَِصَ َّلله
نهُهمح قَوحم  

َ
حأ َقُهوَن  ب حنح  لََقدح َجآَءُكمح رَُسول   ١٢٧َله َيفح م 

ُكمح َعزحيزٌ  نُفسح
َ
يحهح َما َعنحتُّمح َحرحيٌص َعلَيحُكم  أ

َعلَ
محنحنَي رَُءوف   حُمؤح حٱل يم   ب َ  ١٢٨رهحح بح  َحسح

ْ َفُقلح ا  فَإحن تََولهوح
حُتۖۡ وَُهَو َربُّ ٱلحَعرحشح ٱ ُ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَوۖۡ َعلَيحهح تََوُكه َّلله

يمح   ١٢٩ٱلحَعظح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايد! با کساني از کافران اي کساني که ايمان آورده

بجنگيد که به شما نزديکترند و بايد از شما درشتي و 

خشونت بيابند، و بدانيد که خداوند با پرهيزگاران 

شود اي نازل ميو هنگامي که سوره ﴾123﴿. است

مان کدام يک از گويند: اين سوره ايکساني از آنان مي

شما را افزوده است؟ اما )نازل شدن آن سوره( ايمان 

 ﴾124﴿ گردند.افزايد و آنان شادمان ميمؤمنان را مي

شان ري است بر پليدياما کساني که در دلهايشان بيما

آيا  ﴾125﴿ ميرند.ر حال کفر ميافزايد و دپليدي مي

بينند که در هر سال يک دو بار مورد آزمايش قرار نمي

و  ﴾126﴿ پذيرند.کنند و پند نمينمي گيرند و توبهمي

اي نازل شود برخي به برخي )ديگر( هرگاه سوره

بيند؟ آنگاه بيرون نگرند که آيا کسي شما را ميمي

فهم هستند و نروند. و از آنجا که گروهي نادان مي

گمان ي ﴾127﴿ خداوند دلهايشان را بگردانده است.

سوي شما آمده است. رنج و به پيامبري از خودتان

آيد، به مصيبتي که به شما برسد بر او گران و دشوار مي

مند است، و نسبت به مؤمنان داراي لطف شما عالقه

پس اگر روي  ﴾128﴿ فراوان، و بسيار مهربان است.

د، بگو: خدا مرا کافي و بسنده است. هيچ گردان شون

ام و او معبود به حقي جز او نيست بر او توکل نموده

 ﴾129﴿پروردگار عرش بزرگ است. 
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  ُسوَرةُ يُونَُس 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

َكحيمح  كحَتَٰبح ٱۡلح
حلحَك َءاتََٰيَُٰت ٱلح حلنهاسح  ١الٓرِۚ ت َكاَن ل

َ
أ

وححَ 
َ
نح أ
َ
 إحََلَٰ رَُجل  َعَجًبا أ

ٓ َنا رح ٱنلهاَس  يح نذح
َ
نح أ
َ
حنحُهمح أ م 

حيَن  ح ٱَّله ح ُۗ َوبَّش  حهحمح ٍق عحنَد َرب  دح نه لَُهمح قََدَم صح
َ
ْ أ َءاَمُنٓوا

ر   َٰفحُروَن إحنه َهََٰذا لََسَٰحح بحنٌي  قَاَل ٱلحَك إحنه َربهُكُم  ٢مُّ
ته ٱ ۡرَض ِفح سح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح حي َخلََق ٱلسه ُ ٱَّله يهام  َّلله
َ
ُثمه  ةح أ

ۖۡ َما محن َشفحيٍع إحَله  َر مح
َ حُر ٱۡلح ِۖ يَُدب  َعرحشح

َتَوىَٰ لََعَ ٱلح ٱسح
َٰلحُكُم ٱ حهحۚۦْ َذ دح إحذحن فَََل محنُۢ َبعح

َ
ُبُدوُهْۚ أ ُ َربُُّكمح فَٱعح َّلله

ُروَن  ُعُكمح ََجحيع   ٣تََذكه َد ٱإحََلحهح َمرحجح ۖۡ وَعح ْۚ ا ا ح َحقًّ َّلله
 ْ حيَن َءاَمُنواْ ٱۡلحَ  إحنهُهۥ َيبحَدُؤا زحَي ٱَّله َجح َق ُثمه يُعحيُدهُۥ َلح

لح
ْ لَُهمح  حيَن َكَفُروا ِۚ َوٱَّله طح حٱلحقحسح َٰلحَحَٰتح ب  ٱلصه

ْ وََعمحلُوا
اب   حنح َۡححيم   َۡشَ ُفُروَن  م  ْ يَكح حَما ََكنُوا ُۢ ب ُم َلح

َ
وََعَذاٌب أ

َيآء   ٤ َس ضح مح حي َجَعَل ٱلشه ا َوٱلحَقَمَر نُور   ُهَو ٱَّله
حَساَبْۚ َما َوقَ 

نحنَي َوٱۡلح ح ْ َعَدَد ٱلس  لَُموا َعح َرهُۥ َمَنازحَل تلح ده
م  َخلََق ٱ ُل ٱٓأۡلتََٰيَٰتح لحَقوح ح ِۚ ُيَفص  ح َق 

حٱۡلح  ب
حَك إحَله َٰل ُ َذ  َّلله

لَمُ  حلح َوٱنلهَهارح َوَما َخَلَق  ٥وَن َيعح
تحَلَٰفح ٱَله إحنه ِفح ٱخح
ۡرضح ٓأَلتََٰيَٰ 

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ُ ِفح ٱلسه م   ت  ٱَّلله حَقوح  ٦َيتهُقوَن  ل 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سوره يونس
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

 ﴾1﴿ آميز است.را. اين کتاب حکمت  -الم  -الف 

آور است که به مردي از آيا براي مردم شگفتي

خودشان وحي نموديم که مردمان را بترسان، و مؤمنان 

ين را مژده بده که آنان نزد پروردگارشان پيشينة راست

گمان اين جادوگر آشکاري دارند؟ کافران گفتند: بي

پروردگار شما خداوندي است که آسمانها  ﴾2﴿ است.

گونه که و زمين را در شش روز آفريد، آنگاه آن

شايستة شکوه اوست بر عرش بلند و مرتفع گرديد، )و( 

اي کند، هيچ شفاعت کنندهکار )هستي( را تدبير مي

و، اين است خداوند نيست مگر پس از اجازة ا

 پذيريد.پروردگارتان. پس از او بترسيد، آيا پند نمي

سوي اوست، اين وعدة بازگشت همة شما به ﴾3﴿

کند، راستين خداوند است، او آفرينش را آغاز مي

گرداند تا کساني را که ايمان آورده سپس آن را باز مي

اند به دادگري پاداش دهد، و کردار شايسته انجام داده

اند شرابي از آب داغ و که کفر ورزيدهو اما کساني

سوزان دارند و داراي عذابي دردناک هستند، به سبب 

او ذاتي است که خورشيد  ﴾4﴿ ورزيدند.آنکه کفر مي

را درخشان و ماه را تابان گردانده و براي ماه منازلي 

سالها و حساب را بدانيد.  مقرر نموده است تا شمارة

ز به حق نيافريده است. خداوند آيات خداوند آن را ج

 ﴾5﴿ دارد.دانند به روشني بيان ميرا براي آنان که مي

گمان درآمد و ر فت شب و روز و آنچه خداوند در بي

آسمانها و زمين آفريده است براي پرهيزگاران 

 ﴾6﴿ هاست.نشانه
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ةح  ََيوَٰ حٱۡلح  ب
ْ حيَن ََل يَرحُجوَن لحَقآَءنَا َورَُضوا َيا  إحنه ٱَّله نح ٱلُّ

حيَن ُهمح َعنح َءاتََٰيَٰتحَنا َغَٰفحلُوَن  حَها َوٱَّله  ب
ْ نُّوا
َ
َمأ  ٧َوٱطح

ُبوَن  سح ْ يَكح حَما ََكنُوا َُٰهُم ٱنلهاُر ب َوى
ح
ْوَلَٰٓئحَك َمأ

ُ
إحنه  ٨أ

يهحمح َربُُّهم  دح َٰلحَحَٰتح َيهح  ٱلصه
ْ ْ وََعمحلُوا حيَن َءاَمُنوا ٱَّله
ۖۡ ََتحرحي محن َِتحتحهح  َٰتح ٱنلهعحيمح بحإحيَمَٰنحهحمح نحَهَُٰر ِفح َجنه

َ ُم ٱۡلح
َُٰهمح فحيَها ُسبحَحََٰنَك ٱللهُهمه َوَِتحيهُتُهمح فحيَها  ٩ َوى َدعح
وَ  َسَلَٰم ْۚ  ُر َدعح ح ٱلحَعَٰلَمحنَي َوَءاخح ح َرب  ه ُد َّللح َمح

نح ٱۡلح
َ
َُٰهمح أ ى

َجالَُهم  ١٠ تحعح ه ٱسح حلنهاسح ٱلّشه ُ ل ُل ٱَّلله ح ۞َولَوح ُيَعج 
ح  َيح
حٱۡلح حيَن ََل يَرحُجوَن ب ۖۡ َفَنَذُر ٱَّله َجلُُهمح

َ
َ إحََلحهحمح أ  لَُقَضح

َمُهوَن  َيَٰنحهحمح َيعح نَسََٰن  ١١لحَقآَءنَا ِفح ُطغح ح
ِإَوَذا َمسه ٱۡلح

حم   وح قَآئ
َ
وح قَاعحًدا أ

َ
ٓ أ َۢنبحهۦح ُّ َدََعنَا ۡلح َنا ٱلۡضُّ ا َكَشفح ا فَلَمه

ن لهمح يَدح 
َ
هُۥ َمره َكأ حَك  ُعَنآ إحََلَٰ ُۡض   َعنحُه ُۡضه ۚۥْ َكَذَٰل ُه سه مه

ح  َملُوَن ُزي  ْ َيعح حفحنَي َما ََكنُوا ُمِسح
حلح َنا  ١٢َن ل لَكح هح

َ
َوَلَقدح أ

ْ وََجآَءتحُهمح رُُسلُُهم  ا َظلَُموا ٱلحُقُروَن محن َقبحلحُكمح لَمه
حَك ََنحزحي ٱلحَقوحَم  ْۚ َكَذَٰل

ْ محُنوا ُؤح ْ َلح حَنَٰتح َوَما ََكنُوا َي 
حٱبلح ب

رحمحنَي  ُمجح
ح ۡرضح  ١٣ٱل

َ َنَُٰكمح َخَلَٰٓئحَف ِفح ٱۡلح
ُثمه َجَعلح

َملُوَن  َنُظَر َكيحَف َتعح هحمح نلح دح   ١٤محنُۢ َبعح
 
 
 
 
 
 
 
 

که به لقاي ما اميد ندارند و به زندگي گمان کسانيبي

اند و کساني که از دنيا خشنود گشته و به آن دل بسته

سبب کارهايي  چنين کساني به ﴾7﴿ اند.آيات ما غافل

گمان بي ﴾8﴿ کنند جايگاهشان دوزخ است.که مي

کساني که ايمان آوردند و کارهاي شايسته انجام دادند 

پروردگارشان آنان را به سبب ايمانشان به باغهاي پر ناز 

کند که جويبارها در زير و نعمت بهشت هدايت مي

دعايشان در آنجا  ﴾9﴿ )کاخهاي( آن روان است.

تو پاکي است و سالم آنها در آن  پروردگار را

باشد، و پايان دعايشان اين است: مي« درودتان باد»

 شکر و سپاس مخصوصِ پروردگار جهانيان است.

و اگر خداوند براي مردم چنانکه خير را به  ﴾11﴿

انداخت عقوبت و طلبند شر را پيش ميشتاب مي

ي کرد. اما کساني را که به لقاعذاب، آنها را نابود مي

کنيم تا در سرکشي و نافرماني خدا اميد ندارند رها مي

و چون به انسان رنج و  ﴾11﴿ خود سرگردان شوند.

مصيبتي برسد چه بر پهلو خوابيده و چه نشسته و چه 

خواند، و چون رنج و ايستاده باشد ما را به کمک مي

ناراحتي را از او برداريم چنان راه خود را در پيش 

ما را به دور کردن رنجي که به او گيرد که گويا مي

رسيده بود به فرياد نخوانده است. اين چنين براي 

دهند زينت داده اسراف کنندگان کاري را انجام مي

و به درستي که ما نسلهايي را که  ﴾12﴿ شده است.

اند هالک کرديم، هنگامي که ستم پيش از شما بوده

وشن هاي رکردند و پيامبرانشان براي آنان نشانه

آوردند، و هرگز بر آن نبودند که ايمان بياورند. اين 

آنگاه  ﴾13﴿ دهيم.چنين گروه گناهکاران را سزا مي

شما را پس از آنان در زمين جانشين کرديم تا بنگريم 

 ﴾14﴿ کنيد.که چگونه عمل مي



 سوره  يونس                          211                                                      ترمجه معانى قرآن كريم     
 

 

حَنَٰت   يحهحمح َءايَاُتَنا َبي 
حيَن ََل  ِإَوَذا ُتتحَلَٰ َعلَ قَاَل ٱَّله

ْۚ قُلح َما  يَرحُجونَ  ُ َلح ح وح بَد 
َ
ح َهََٰذآ أ حُقرحَءاٍن َغيح لحَقآَءنَا ٱئحتح ب

تهبحُع إحَله 
َ
ِۖ إحنح أ ٓ َسح َقآيِٕ َنفح

حلح ََلُۥ محن ت ح بَد 
ُ
نح أ
َ
ٓ أ يَُكوُن َلح

ٍم  ح َعَذاَب يَوح َخاُف إحنح َعَصيحُت َرَب 
َ
ٓ أ ۖۡ إحّن ح َما يُوَۡحَٰٓ إحََله

يم   ُ قُل لهوح شَ  ١٥ َعظح تُُهۥ َعلَيحُكمح َوََلٓ آَء ٱَّلله  َما تَلَوح
حهحۖۦۡ َفَقدح بَلحثحُت فحيُكمح ُعُمر   َُٰكم ب َرى دح

َ
حن َقبحلح أ ْٓۚ ا م  هۦح

قحلُوَن  فَََل َتعح
َ
ح  ١٦أ ىَٰ لََعَ ٱَّلله ََتَ نح ٱفح ُم محمه

لَ ظح
َ
َفَمنح أ

َب أَِب وح َكذه
َ
بًا أ رحُموَن َكذح ُمجح

ح لحُح ٱل ۦْٓۚ إحنهُهۥ ََل ُيفح  ١٧تََٰيَٰتحهح
ح َما ََل يَُۡضُُّهمح َوََل يَنَفُعُهمح  ُبُدوَن محن ُدونح ٱَّلله َوَيعح
ح  ُتَنب 
َ
حْۚ قُلح أ ُؤََلٓءح ُشَفَعَُٰٓؤنَا عحنَد ٱَّلله وَن َوَيُقولُوَن َهَٰٓ

 ِۚ ۡرضح
َ َمََٰوَٰتح َوََل ِفح ٱۡلح لَُم ِفح ٱلسه حَما ََل َيعح َ ب ٱَّلله

حُكوَن  ا يُّشح َوَما ََكَن ٱنلهاُس  ١٨ُسبحَحََٰنُهۥ َوتََعََٰلَٰ َعمه
ة   مه
ُ
ٓ أ َدة   إحَله ََل َُكحَمة   َوَٰحح ْْۚ َولَوح َتلَُفوا َسَبَقتح محن فَٱخح

َ بَيحَنُهمح فحيَما فحيهح ََيحَتلحُفونَ  حَك لَُقَضح ب  َوَيُقولُوَن  ١٩ ره
نزحَل َعلَيحهح َءايَة  

ُ
ََلٓ أ حهحۖۦۡ َفُقلح إحنهَما  لَوح ب  حن ره ح م  ه ٱلحَغيحُب َّللح
ُروٓ فَ  رحيَن ٱنَتظح ُمنَتظح

ح حَن ٱل   ٢٠اْ إحّن ح َمَعُكم م 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

که آيات روشن ما بر آنان خوانده شود و هنگامي

گويند: قرآني کساني که به لقاي ما اميد ندارند، مي

ديگر غير از اين بياور، يا آن را دگرگون ساز، بگو: مرا 

که نرسد که از پيش خود آن را تغيير دهم، جز از آنچه 

کنم. من اگر از فرمان شود پيروي نميبه من وحي مي

پروردگارم سرپيچي کنم از غذاب روزي بزرگ 

خواست آن را اگر خداوند مي بگو: ﴾15﴿ ترسم.مي

خواندم، و )خداوند( شما را از آن آگاه بر شما نمي

کرد، به راستي که پيش از خواندن آن و قبل از نمي

درميان سشما سپري  اينکه آن را بدنند، عمري را

پس کيست ستمگرتر  ﴾16﴿ فهميد؟.ام، آيا نميکرده

که بر خداوند دروغ بندد يا آيات او را تکذيب از کسي

 شوند.کند؟ به راستي که مجرمان هرگز رستگار نمي

پرستند که به و اينان غير از خدا چيزهايي را مي ﴾17﴿

د، و بخشنرسانند و سودي به آنان نميآنان زياني نمي

هاي ما نزد خدا هستند. بگو: آيا گويند: اينها ميانجيمي

داند، خداوند را به آنچه که در آسمانها و زمين نمي

دهيد؟ او پاک و فراتر است از چيزهايي که با خبر مي

و مردم جز يک ملت  ﴾18﴿ سازند.وي شريک مي

نبودند، پس اختالف کردند، واگر سخن پروردگارت 

رفته بود، حتماً ميانشان بر سر آنچه در از پيش بر اين ن

و  ﴾19﴿ شد.ورزند داوري ميآن اختالف مي

اي از سوي پروردگارش بر او فرو گويند: چرا نشانهمي

فرستاده نشده است؟  بگو: تنها خداست که بر غيبت 

 آگاه است، پس منتظر باشيد من هم با شما از منتظرانم.

﴿21﴾  
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َنا ٱنله  َذقح
َ
ٓ أ َة  ِإَوَذا تحُهمح إحَذا  اَس رَۡحح آَء َمسه دح َۡضه حنُۢ َبعح م 

ر   كح ًراْۚ إحنه رُُسلََنا  لَُهم مه ُع َمكح َ َسح
َ
ُ أ ْۚ قُلح ٱَّلله حَنا ٓ َءايَات ِفح

ُكُرونَ  ُتُبوَن َما َتمح ُُكمح ِفح  ٢١ يَكح ح حي يَُسي 
ُهَو ٱَّله

َٰٓ إحَذا ُكنُتمح ِفح ٱلحُفلحكح وَ  رحِۖ َحِته َحح
ح َوٱبلح ََب 

حهحم ٱلح َجَريحَن ب
حرحيح   حَبة   ب ف   َطي  حَها َجآَءتحَها رحيٌح ََعصح  ب

ْ َوَفرحُحوا
ح َمََّكن  

ُج محن ُك  حَموح يَط َوَظنُّ  وََجآَءُهُم ٱل حح
ُ
نهُهمح أ

َ
ْ أ ٓوا

 ْ حهحمح َدَعُوا َنَيحتََنا محنح  ب
َ
حنح أ حيَن لَئ نَي ََلُ ٱل  َ ُُمحلحصح ٱَّلله

 َٰ ۦح نَلَُكوَننه محَن ٱلشه ه َُٰهمح إحَذا  ٢٢كحرحيَن َهَٰذح َنَى
َ
ٓ أ ا فَلَمه

َها ٱنلهاُس إحنهَما  يُّ
َ
أ ح  َيَٰٓ َق 

ح ٱۡلح حَغيح ۡرضح ب
َ ُهمح َيبحُغوَن ِفح ٱۡلح

ۖۡ ُثمه إحََلحَنا  َيا نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ
َتََٰع ٱۡلح ُكمِۖ مه نُفسح

َ
َٰٓ أ ُيُكمح لََعَ َبغح

َملُوَن  حَما ُكنُتمح َتعح حُئُكم ب ُعُكمح َفُننَب  إحنهَما  ٢٣َمرحجح
َمآءح  نَزلحَنَُٰه محَن ٱلسه

َ
َيا َكَمآٍء أ نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ َمَثُل ٱۡلح

ُكُل ٱنلهاُس 
ح
ا يَأ ۡرضح محمه

َ حهۦح َنَباُت ٱۡلح َتلََط ب فَٱخح
يهَنتح  ُرَفَها َوٱزه ۡرُض زُخح

َ َخَذتح ٱۡلح
َ
ٓ أ َٰٓ إحَذا نحَعَُٰم َحِته

َ َوٱۡلح
ُروَن عَ  َٰدح نهُهمح َق

َ
لَُهآ أ هح

َ
وح َوَظنه أ

َ
ُرنَا ََلحًَل أ مح

َ
ََٰهآ أ تَى

َ
لَيحَهآ أ

يد  َنَهار   َن ا َفَجَعلحَنََٰها َحصح ن لهمح َتغح
َ
ِۚ ا َكأ سح مح

َ حٱۡلح ب
م   ُل ٱٓأۡلتََٰيَٰتح لحَقوح ح حَك ُنَفص  ُروَن  َكَذَٰل ُ َوٱ ٢٤َيَتَفكه َّلله

َرَٰط   دحي َمن يََشآُء إحََلَٰ صح َلَٰمح َوَيهح  إحََلَٰ َدارح ٱلسه
ْ ُعٓوا  يَدح
تَ  سح   ٢٥ قحيم  مُّ
 
 
 
 
 
 

و چون پس از مصيبت و باليي که به مردم رسيده است 

رحمتي به آنان بچشانيم، آنگاه در آيات ما مکر 

گمان کنند، بگو: خداوند در مکر سريعتر است. بيمي

 نويسند.هاي شما را ميفرستادگان ما مکر و حيله

برد اوست که شما را در خشکي و دريا راه مي ﴾21﴿

ها قرار گيريد، و باد موافق آنان را در کشتيتا آنکه 

پيش بَرَد و سرنشينان بدان شادمان گردند، و به ناگاه 

بادي سخت به آنان در رسد و از هر سو موج به 

اند )آن سويشان آيد، و آنان يقين کنند که گرفتار شده

وقت( خداوند را درحاليکه دين و عبادت خالص را 

خوانند و اگر ما را به فرياد ميدانند، تنها از آنِ وي مي

 از اين حال برهاني قطعاً از سپاسگزاران خواهيم بود.

اما هنگامي که نجاتشان داد ناگهان در زمين به  ﴾22﴿

کنند. اي مردم! ستمتان تنها به زيان ناحق ستم مي

مند خودتان است، چند روزي از متاع و لذت دنيا بهره

ماست، و آنگاه سوي شويد سپس بازگشت شما بهمي

جز  ﴾23﴿ سازيم.کرديد آگاه ميشما را از آنچه مي

اين نيست که مَثلِ زندگي دنيا همانند آبي است که از 

فرستيم و بر اثر آن گياهان زمين که آسمان فرو مي

آميزند و خورند به هم ميانسانها و چهارپايان از آن مي

گيرد آورد، و زيبايي مياش را به دست ميزمين پيرايه

برند که بر )استفادة از( آن توانا و اهل زمان گمان مي

رسد و هستند. )آن گاه( فرمان ما در شب يا روز در مي

گرداند، گويي ديروز آن را چون کشت درو شده مي

در اينجا نبوده است. اين چنين آيات را براي گروهي 

و  ﴾24﴿ کنيم.انديشند تشريح و تبيين ميکه مي

خواند، و هرکس را اي امن و امان را ميخداوند به سر

  ﴾25﴿ کند.که بخواهد به راه راست هدايت مي
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َّنَٰ َوزحَياَدة ۖۡ ۞ ُسح
ْ ٱۡلح َسُنوا حح

َ
حيَن أ حَّله ََل يَرحَهُق وَ  ل 
نهةحِۖ ُهمح  وُُجوَهُهمح َقََت   َ َحَُٰب ٱۡلح صح

َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
ْۚ أ َوََل ذحلهٌة

وَن  ُ حيَن َكسَ  ٢٦فحيَها َخَِٰلح ح َوٱَّله ي   ٱلسه
ْ اتح َجَزآُء ُبوا

 ۡۖ حمحثحلحَها َوتَرحَهُقُهمح ذحلهة  ِۢ ب حَئة ا لَُهم  َسي  ح محنح مه حَن ٱَّلله م 
م ِۖ  َيتح وُُجوُهُهمح قحَطع   ََعصح غحشح

ُ
ٓ أ َما نه

َ
حلح َكأ

حَن ٱَله ا م 
وَن  ُ َحَُٰب ٱنلهارحِۖ ُهمح فحيَها َخَِٰلح صح

َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
ْۚ أ لحًما  ٢٧ُمظح
ُكواْ ُّشُُهمح ََجحيع  َوَيوحَم ََنح  َ ۡشح

َ
حيَن أ حَّله ا ُثمه َنُقوُل ل

ۖۡ َوقَاَل َمََّكنَكُ  ْۚ فََزيهلحَنا بَيحَنُهمح ََكٓؤُُكمح نُتمح َوُۡشَ
َ
مح أ

ُبُدوَن  ا ُكنُتمح إحيهانَا َتعح ََكٓؤُُهم مه ح  ٢٨ُۡشَ حٱَّلله فََكََفَٰ ب
ح  ُكمح َشهحيَدُۢا بَيحَنَنا َوَبيحَنُكمح إحن ُكنها َعنح عحَباَدت

س   ٢٩لََغَٰفحلحنَي  ْ ُكُّ َنفح حَك َتبحلُوا   ُهَنال
َ
ٓ أ ا ْۚ مه لََفتح سح

ا ََكنُواْ  حِۖ َوَضله َعنحُهم مه َق 
َُٰهُم ٱۡلح لَى ح َموح ْ إحََل ٱَّلله ٓوا َوُردُّ

وَن  ََتُ ۡرضح  ٣٠َيفح
َ َمآءح َوٱۡلح حَن ٱلسه زُُقُكم م  قُلح َمن يَرح

بحَصَٰرَ 
َ َع َوٱۡلح مح لحُك ٱلسه ن َيمح مه

َ
َوَمن َُيحرحُج ٱلحَۡحه محَن  أ

 ْۚ َر مح
َ حُر ٱۡلح َۡح ح َوَمن يَُدب 

حَت محَن ٱلح َمي 
ح رحُج ٱل حتح َوُيخح َمي 

ح ٱل
فَََل َتتهُقوَن 

َ
ْۚ َفُقلح أ ُ ُ  ٣١فََسَيُقولُوَن ٱَّلله َٰلحُكُم ٱَّلله فََذ

 َٰ ّنه
َ
ۖۡ فَأ َلَُٰل ح إحَله ٱلضه َق 

َد ٱۡلح ۖۡ َفَماَذا َبعح َقُّ َربُُّكُم ٱۡلح
 َ حيَن  ٣٢فُوَن تُِصح حَك لََعَ ٱَّله تح َُكحَمُت َرب  حَك َحقه َكَذَٰل

محُنوَن  نهُهمح ََل يُؤح
َ
  ٣٣فََسُقٓواْ أ

 
 
 
 
 
 

اند، نکويي )بهشت( و که نيکوکاري کردهکساني

اي )برآن( دارند، و هيچ سياهي و ذلتي رويشان افزوده

 اند.را نپوشاند، اينان اهل بهشتند و آنان در آن جاودانه

اند که مرتکب کارهاي زشت شدهو کساني ﴾26﴿

کيفر هر کار زشتي به اندازة آن خواهد بود، و آنان را 

اي خواري فرا خواهد گرفت، در برابر خدا پناه دهنده

هايشان پوشانده هايي از شب چهرهندارند. انگار با پاره

شده است. اينان دوزخيانند، آنان در آن جاودانه 

شان را به ياد آور روزي که همگي و ﴾27﴿ مانند.مي

گوييم: شما و آوريم، سپس به مشرکان ميگرد مي

گرفتيد در جاي خود معبوداني که با خدا شريک مي

افکنيم و بايستيد. سپس در ميانشان جدايي مي

 ﴾28﴿پرستيديد. گويند: شما ما را نميشرکايشان مي

ز پس خداوند بين ما و شما کافي است. بدون شک ما ا

در آنجا هرکس  ﴾29﴿ايم. خبر بودهعبادت شما بي

سوي آزمايد، و بهکارهايي را که قبالً کرده است مي

شوند، و آنچه به خدا، موالي حقيقيشان برگردانده مي

شود. دروغ ساخته و به هم بافته بودند از آنان ناپديد مي

بگو: چه کسي از آسمان و زمين به شما روزي  ﴾31﴿

ه کسي مالک گوش و چشمها است؟ و دهد؟ يا چمي

آورد، و چه کسي چه کسي زنده را از مرده بيرون مي

آورد؟ و چه کسي امور مرده را از زنده بيرون مي

، پس «خدا»کند؟ خواهند گفت: )هستي( را تدبير مي

آن  ﴾31﴿شويد؟!. ترسيد و پرهيزگار نميبگو: آيا نمي

ز حق خداست که پروردگار راستين شماست، و پس ا

جز گمراهي ديگر چيست؟ پس چگونه )از حق( 

گونه فرمان اين ﴾32﴿شويد؟. برگردانده مي

کنند محقق پروردگارت بر کساني که نافرماني مي

   ﴾33﴿آورند. گشت که آنان ايمان نمي
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ۚۥْ  َلحَق ُثمه يُعحيُدهُ ن َيبحَدُؤاْ ٱۡلح حُكم مه ََكٓئ قُلح َهلح محن ُۡشَ
ُ َيبحَدؤُ  فَُكوَن قُلح ٱَّلله َٰ تُؤح ّنه

َ
ۖۥۡ فَأ َلحَق ُثمه يُعحيُدهُ ْ ٱۡلح  ٣٤ا

 ُ ِۚ قُلح ٱَّلله ح َق 
ٓي إحََل ٱۡلح دح ن َيهح حُكم مه ََكٓئ قُلح َهلح محن ُۡشَ

ن يُتهَبَع 
َ
َحقُّ أ

َ
ح أ َق 
ٓي إحََل ٱۡلح دح َفَمن َيهح

َ
ح  أ َحق 

حلح دحي ل َيهح
ۖۡ َفَما لَُكمح  َدىَٰ ن ُيهح

َ
ٓ أ ٓي إحَله ح  يَهحد 

ن َله مه
َ
َكيحَف  أ

نه ََل  ٣٥َِتحُكُموَن  ْۚ إحنه ٱلظه ََثُُهمح إحَله َظنًّا كح
َ
َوَما يَتهبحُع أ
ح َشيح  َق 

ْۚ ُيغحّنح محَن ٱۡلح َعلُوَن  ا حَما َيفح ُۢ ب َ َعلحيُم  ٣٦إحنه ٱَّلله
ح  ىَٰ محن ُدونح ٱَّلله ََتَ ن ُيفح

َ
َوَما ََكَن َهََٰذا ٱلحُقرحَءاُن أ
حي بَ  يَق ٱَّله دح ن تَصح كحَتَٰبح َوَلَٰكح

يَل ٱلح صح َ يََديحهح َوَتفح نيح
ح ٱلحَعَٰلَمحنَي  مح َيُقولُوَن  ٣٧ََل َريحَب فحيهح محن رهب 

َ
أ

حُسوَرة   تُواْ ب
ح
َُٰهۖۡ قُلح فَأ ى ََتَ ُتم  ٱفح َتَطعح ُعواْ َمنح ٱسح حثحلحهۦح َوٱدح م 
حن ُدونح ٱ قحنيَ م  ح إحن ُكنُتمح َصَٰدح حَما  ٣٨ َّلله  ب

ْ بُوا بَلح َكذه
َب لَمح ُُيحيُطو حَك َكذه ۚۥْ َكَذَٰل وحيلُُه

ح
تحهحمح تَأ

ح
ا يَأ حعحلحمحهۦح َولَمه اْ ب

َٰلحمحنَي  َٰقحَبُة ٱلظه ۖۡ فَٱنُظرح َكيحَف ََكَن َع حيَن محن َقبحلحهحمح
ٱَّله
حهحۚۦْ  ٣٩ محُن ب  يُؤح

ن َله حهۦح َومحنحُهم مه محُن ب ن يُؤح َومحنحُهم مه
يَن  دح سح حُمفح حٱل لَُم ب عح

َ
ح ِإَون َكذه  ٤٠َوَربَُّك أ

بُوَك َفُقل َل 
نُتم بَرحٓي 

َ
ۖۡ أ َمُل َعَملح َولَُكمح َعَملُُكمح عح

َ
ٓ أ ا وَن محمه

 بَرحٓيء  
۠ نَا
َ
َملُوَن  َوأ ا َتعح حمه ن  ٤١م  َتمحُعوَن َومحنحُهم مه يَسح

قحلُوَن  مه َولَوح ََكنُواْ ََل َيعح محُع ٱلصُّ نَت تُسح
َ
فَأ
َ
  ٤٢إحََلحَكْۚ أ

هست که آفرينش را آغاز  بگو: آيا از انبازان شما کسي

کند سپس آن را باز گرداند؟ بگو: تنها خدا آفرينش را 

گرداند. پس چگونه کند سپس آن را باز ميآغاز مي

بگو: آيا از انبازان شما  ﴾34﴿شويد؟!. منحرف مي

سوي حق راهنمايي کند؟ بگو: کسي هست که به

کند. آيا آن کس که سوي حق راهنمايي ميخداوند به

کند سزاوارتر است که پيروي وي حق هدايت ميسبه

يابد مگر اينکه راهنمايي شود يا کسي که خود راه نمي

گردد؟ پس شما را چه شده است؟ چگونه حکم 

و بيشترشان جز از گمان پيروي  ﴾35﴿ کنيد؟.مي

نياز کنند، و همانا گمان، انسان را از حق بينمي

 نند آگاه است.ککند. به راستي خداوند به آنچه مينمي

ممکن نيست که اين قرآن از سوي غير خدا  ﴾36﴿

ساخته و پرداخته شود، بلکه تصديق کنندة آن دسته از 

اند، و هاي آسماني است که پيش از آن نازل شدهکتاب

بيانگر حالل و حرام و احکام ديني و قدري و اخبار 

راستين است که شکي در آن نيست و از سوي 

گويند: پيامبران آيا مي ﴾37﴿ است.پروردگار جهانيان 

آن را به دروغ به خدا نسبت داده است؟ بگو: اگر 

اي مانند آن بياوريد و در اين گوييد سورهراست مي

توانيد به جز خدا به فرياد بخوانيد کار هرکس را که مي

بلکه آنان چيزي را تکذيب  ﴾38﴿ و به کمک بطلبيد.

کرده و هنوز کردند که آگاهي کامل از آن پيدا ن

تأويلش به آنان نرسيده است، بدينسان کساني هم که 

پيش از آنان بودند تکذيب کردند، پس بنگر که 

و  ﴾39﴿ سرانجام ستمکاران چگونه خواهد شد؟!.

آورند و برخي به آن برخي از آنان به آن ايمان مي

آورند، و پروردگارت به حال تبهکاران ايمان نمي

ر تو را تکذيب کردند، بگو: و اگ ﴾41﴿ داناتر است.

عمل من از آن خودم و عمل شما از آن خودتان است، 

کنم بيزاريد و من )نيز( از آنچه شما شما از آنچه من مي

و از آنان کساني هستند که به تو  ﴾41﴿ کنيد بيزارم.مي

 -دهند، آيا تو )مي تواني( کران را گوش فرا مي

 بشنواني؟. -ند هرچند که عقل و خردي نيز نداشته باش

﴿42﴾ 
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َ َولَوح  دحي ٱلحُعمح نَت َتهح
َ
فَأ
َ
ن يَنُظُر إحََلحَكْۚ أ َومحنحُهم مه

ونَ  ُ لحُم ٱنلهاَس َشيح  ٤٣ ََكنُواْ ََل ُيبحِصح َ ََل َيظح ا إحنه ٱَّلله
لحُموَن  نُفَسُهمح َيظح

َ
نه ٱنلهاَس أ َوَيوحَم َُيحُّشُُهمح  ٤٤َوَلَٰكح
 ْ ن لهمح يَلحَبُثٓوا

َ
حَن ٱنلهَهارح  إحَله َساَعة  َكأ َيَتَعاَرفُوَن م 

ح َوَما ََكنُواْ  حلحَقآءح ٱَّلله  ب
ْ بُوا حيَن َكذه َ ٱَّله ْۚ َقدح َخِسح بَيحَنُهمح

يَن  َتدح وح  ٤٥ُمهح
َ
حي نَعحُدُهمح أ ا نُرحَينهَك َبعحَض ٱَّله ِإَومه

ُ َشهحيدٌ  ُعُهمح ُثمه ٱَّلله حََلحَنا َمرحجح َينهَك فَإ َٰ َما  َنَتوَفه لََعَ
َعلُوَن  ة   ٤٦َيفح مه

ُ
ح أ
ۖۡ َفإحَذا جَ  َولحُك 

آَء رَُسولُُهمح رهُسول 
لَُموَن  طح وَُهمح ََل ُيظح حٱلحقحسح َ بَيحَنُهم ب َوَيُقولُوَن  ٤٧قَُضح
قحنَي  ُد إحن ُكنُتمح َصَٰدح حوَعح لحُك  ٤٨َمَِتَٰ َهََٰذا ٱل مح

َ
ٓ أ قُل َله

َفحَسح َۡض    ًعا إحَله نلح ْۚ َما شَ  ا َوََل َنفح َجٌل
َ
ٍة أ مه
ُ
ح أ
ُۗ لحُك  ُ آَء ٱَّلله

َت  َجلُُهمح فَََل يَسح
َ
ُروَن َساَعة  إحَذا َجآَء أ َوََل  خح
ُموَن  دح َتقح َُٰكمح َعَذابُُهۥ بََيًَٰتا  ٤٩يَسح تَى

َ
ُتمح إحنح أ رََءيح

َ
قُلح أ

وح َنَهار  
َ
ُل محنحُه أ َتعحجح اَذا يَسح رحُموَن ا مه ُمجح

ح ُثمه إحَذا  ٥٠ٱل
َ
أ

ْٓۚ َءٓالح  َما حهۦح حهۦح َٰٔـَوَقَع َءاَمنُتم ب َن َوقَدح ُكنُتم ب
لُوَن  َتعحجح ْ َعَذاَب  ٥١تَسح ْ ُذوُقوا حيَن َظلَُموا حَّله ُثمه قحيَل ل

ُبوَن  سح حَما ُكنُتمح تَكح  ب
َن إحَله ح َهلح َُتحَزوح ُِلح

 ٥٢ٱۡلح
َتۢنبح  ٓ إحنهُهۥ ۡلََ ۞َويَسح ح  إحي َوَرَب 

َحقٌّ ُهَوۖۡ قُلح
َ
ۖۡ ونََك أ  ق  
زحينَ  جح حُمعح نُتم ب

َ
 ٥٣ َوَمآ أ

 

 

 

 

 

 

 

تواني نگرند، آيا تو ميو گروهي از آنان به تو مي 

 ﴾43﴿رهنمود کني؟. -هر چند که نبينند  -نابينايان را 

کند اما مردم بر همانا خداوند بر مردم هيچ ستمي نمي

و روزي که آنان را گرد  ﴾44﴿ کنند.خويشتن ستم مي

اند، با جز ساعتي از روز نماندهآورد، گويي مي

شوند. به راستي کساني که لقاي خدا همديگر آشنا مي

 ﴾45﴿ را تکذيب کردند زيان ديده و راه يافته نبودند.

ايم به تو نشان و اگر بخشي از آنچه بديشان وعده داده

دهيم، يا تو را بميرانيم )در هر دو صورت( 

آنچه سوي ماست، و خداوند از شان بهبازگشت

و هر امتي داراي پيامبري  ﴾46﴿ کنند آگاه است.مي

است، پس هرگاه پيامبرشان آيد به دادگري در ميانشان 

 ﴾47﴿ شود.شود، و هيچ ستمي بديشان نميداوري مي
گوييد اين وعده چه وقت گويند: اگر راست ميو مي

بگو: من اختيار هيچ سود و زياني  ﴾48﴿ خواهد بود؟.

مگر آنچه که خدا بخواهد. هر امتي  براي خودم ندارم

داراي مدت زمان محدودي است، و چون زمان آنان به 

 افتند.اي از آن پس افتند و نه پيش ميسر رسد نه لحظه

بگو: به من بگوييد: اگر عذاب او )= خداوند(  ﴾49﴿

شبانگاه يا در روز به سراغ شما بيايد گناهکاران به 

 ﴾51﴿ شتاب دارند؟. خاطر چه چيز براي فرا رسيدن آن

آوريد؟ سپس آيا وقتي که تحقق يابد به آن ايمان مي

آوريد( درحاليکه براي فرا رسيدن آيا اکنون )ايمان مي

سپس به ستمکاران  ﴾51﴿ ورزيديد؟!.آن شتاب مي

شود: عذاب جاودانه را بچشيد، آيا جز در گفته مي

 شويد؟.کرديد کيفر داده ميبرابر کارهايي که مي

پرسند: آيا آن )وعده( راست است؟ و از تو مي ﴾52﴿

بگو: آري! سوگند به پروردگارم که آن راست است و 

  ﴾53﴿ توانيد خدا را درمانده کنيد.شما نمي
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س   ح َنفح
نه لحُك 

َ
َتَدتح  َولَوح أ ۡرضح ََلفح

َ َظلََمتح َما ِفح ٱۡلح
 ْ وا ََسُّ

َ
حهحۗۦُ َوأ ْ ٱلحَعذَ ب ُوا

َ
ا َرأ َ بَيحَنُهم ٱنلهَداَمَة لَمه اَبۖۡ َوقَُضح
لَُموَن  طح وَُهمح ََل ُيظح حٱلحقحسح ح َما ِفح  ٥٤ب ه ََلٓ إحنه َّللح

َ
أ

ح َحق    َد ٱَّلله ََلٓ إحنه وَعح
َ
ۡرضح  أ

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح نه  ٱلسه َوَلَٰكح
لَُموَن  ََثَُهمح ََل َيعح كح

َ
ۦ َوُيمحيُت ِإَوََلح  ٥٥أ ح هح ُهَو يُۡحح

َها ٥٦تُرحَجُعوَن  يُّ
َ
أ وحعحَظة   َيَٰٓ  ٱنلهاُس قَدح َجآَءتحُكم مه
َفآء   حُكمح وَشح ب  حن ره ُدورح وَُهد   م  حَما ِفح ٱلصُّ
َة  ى ل  َورَۡحح

حلحمُ  محنحنَي ل  حَك  ٥٧ؤح َتحهۦح فَبحَذَٰل حرَۡحح ح َوب لح ٱَّلله حَفضح  ب
قُلح
ْ ُهَو َخيح   رَُحوا ا  فَلحَيفح حمه آ  ٥٨ََيحَمُعوَن م  ُتم مه رََءيح

َ
قُلح أ

نزَ 
َ
ق  أ حزح حن ر  ُكم م 

ُ لَ حنحُه َحَرام   َل ٱَّلله ا فََجَعلحُتم م 
ٓ وََحَلََٰل   وَن  قُلح َءا ََتُ ح َتفح مح لََعَ ٱَّلله

َ
ۖۡ أ ذحَن لَُكمح

َ
ُ أ  ٥٩َّلله

َب يَوحَم  ح ٱلحَكذح وَن لََعَ ٱَّلله ََتُ حيَن َيفح َوَما َظنُّ ٱَّله
ٍل لََعَ ٱنلهاسح  و َفضح َ ََّلُ نه ٱلحقحَيََٰمةح  إحنه ٱَّلله َوَلَٰكح

ُكُروَن  ََثَُهمح ََل يَشح كح
َ
ن   ٦٠أ

ح
َوَما  َوَما تَُكوُن ِفح َشأ

 محنحُه محن قُرحَءان  
ْ َملُوَن محنح َعَمٍل  َتتحلُوا إحَله َوََل َتعح

ُزُب  ُكنها َعلَيحُكمح ُشُهوًدا إحذح تُفحيُضوَن فحيهحِۚ َوَما َيعح
ة   حثحَقالح َذره حَك محن م  ب  ۡرضح  َعن ره

َ َمآءح َوََل ِفح  ِفح ٱۡلح ٱلسه
 ِفح كحَتَٰب  

ََبَ إحَله كح
َ
حَك َوََلٓ أ َٰل َغَر محن َذ صح

َ
بحنٍي  َوََلٓ أ مُّ
٦١ 

 

 

 

 

 

 

 

که ستم کرده است آنچه را که در زمين و اگر هر کسي

است در اختيار داشت آن را براي نجات خود 

پرداخت. و چون عذاب خدا را ببينند آهسته و مي

کنند و در ميان آنان به دادگري يپنهاني اظهار ندامت م

 ﴾54﴿ شود.گردد، و بديشان ستمي نميداوري مي

آگاه باشيد آنچه که در آسمانها و زمين است از آن 

خداست. آگاه باشيد که وعدة خداوند حق است ولي 

کند و اوست که زنده مي ﴾55﴿ دانند.بيشتر آنان نمي

 ﴾56﴿ د.شويسوي او باز گردانده ميميراند، و بهمي

اي مردم! از سوي پروردگارتان اندرزي، و درمان 

هاست براي شما آمده است، و چيزهايي که در سينه

بگو: به  ﴾57﴿ منان.ؤهدايت و رحمتي است براي م

فضل و رحمت خداست که )مسلمانان( بايد شادمان 

 ﴾58﴿ آورند بهتر است.شوند. و اين از آنچه فراهم مي

از روزي که خداوند برايتان  بگو: به من بگوييد آنچه

فرستاده است )چرا( برخي از آن را حرام و برخي از آن 

اند؟ آيا خداوند به شما اجازه داده است را حالل نموده

که بر آيا کساني ﴾59﴿ بنديد؟!.يا بر خداوند دروغ مي

سوي خدا بر بندند و در روز قيامت بهخدا دروغ مي

با آنان رفتار شود؟ به برند چگونه گردند، گمان ميمي

راستي خداوند نسبت به مردم داراي فضل و مهرباني 

و تو در  ﴾61﴿ است ولي بيشترشان سپاسگزار نيستند.

گيري و چيزي از قرآن هيچ حالتي قرار نمي

کنيد مگر اينکه بر شما خواني، و هيچ کاري را نمينمي

ورزيد، و به آن گواهيم آنگاه که شما بدان مبادرت مي

اي در زمين و آسمان شويد. و به اندازة ذرهشغول ميم

ماند، و نه کوچکتر از آن و از پروردگارت پوشيده نمي

نه بزرگتر از آن مگر اينکه در کتابي روشن نوشته شده 

  ﴾61﴿ است.
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يحهحمح َوََل ُهمح َُيحَزنُوَن 
ح ََل َخوحٌف َعلَ َآَء ٱَّلله َلح وح

َ
ََلٓ إحنه أ

َ
أ
حيَن َءامَ  ٦٢ ْ َيتهُقوَن ٱَّله ْ َوََكنُوا ىَٰ ِفح  ٦٣ُنوا َ لَُهُم ٱلحبُّشح

حْۚ  يَل لحَُكحَمَٰتح ٱَّلله َرةحِۚ ََل َتبحدح َيا َوِفح ٱٓأۡلخح نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ
ٱۡلح

يُم  ُز ٱلحَعظح حَك ُهَو ٱلحَفوح َٰل ا إحنه  ٦٤َذ لُُهمح َوََل َُيحُزنَك قَوح
محيُع ٱلحَعلحي ْۚ ُهَو ٱلسه ح ََجحيًعا ه ح  ٦٥ُم ٱلحعحزهةَ َّللح ه ََلٓ إحنه َّللح

َ
أ

حيَن  ۡرضح  َوَما يَتهبحُع ٱَّله
َ َمََٰوَٰتح َوَمن ِفح ٱۡلح َمن ِفح ٱلسه

نه  ْۚ إحن يَتهبحُعوَن إحَله ٱلظه ََكَٓء ح ُۡشَ ُعوَن محن ُدونح ٱَّلله يَدح
حَل  ٦٦ِإَونح ُهمح إحَله ََيحُرُصوَن  حي َجَعَل لَُكُم ٱَله ُهَو ٱَّله

ْ فحي ُكُنوا حَك ٓأَلتََٰيَٰت  لحتَسح َٰل اْۚ إحنه ِفح َذ ً  هح َوٱنلهَهاَر ُمبحِصح
م   حَقوح َمُعوَن  ل  ََذ ٱ ٦٧يَسح ُ َوَل  قَالُواْ ٱَّته ۖۥۡ ُهَو اُۗ َّلله ُسبحَحََٰنُه

ِۚ إحنح  ۡرضح
َ َمََٰوَٰتح َوَما ِفح ٱۡلح ۖۡ ََلُۥ َما ِفح ٱلسه ُّ َغّنح

ٱلح
َتُقولُوَن لََعَ ٱ

َ
ْٓۚ أ حَهََٰذا َطَِٰۢن ب

حن ُسلح ح َما ََل عحنَدُكم م  َّلله
لَُموَن  َب  ٦٨َتعح ح ٱلحَكذح وَن لََعَ ٱَّلله ََتُ حيَن َيفح قُلح إحنه ٱَّله

لحُحوَن  ُعُهمح ُثمه  َمَتَٰع   ٦٩ََل ُيفح َيا ُثمه إحََلحَنا َمرحجح نح ِفح ٱلُّ
ُفُروَن  حَما ََكنُواْ يَكح يَد ب دح َعَذاَب ٱلشه

يُقُهُم ٱلح  ٧٠نُذح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن خدا بيمي بر آنان نيست و آنها گمان دوستاهان! بي

که ايمان آورده و کساني ﴾62﴿ شوند.اندوهگين نمي

براي آنان در  ﴾63﴿ اند.پرهيزگاري پيشه کرده

هاي خداوند زندگاني دنيا و آخرت بشارت است، وعده

پذيرد، اين همان رستگاري بزرگ هيچ دگرگوني نمي

، و سخنان آنان تو را اندوهگين نسازد ﴾64﴿ است.

 زيرا عزت کامالً از آنِ خداست، او شنواي آگاه است.

و آگاه باش هرکس که در آسمانها و زمين  ﴾65﴿

است از آن خداست. کساني که غير از خدا شريکاني 

کنند، و خوانند جز از گمان پيروي نميرا به فرياد مي

او  ﴾66﴿ کارشان جز تخمين و دروغ گفته نيست.

ما پديد آورده است تا خدايي است که شب را براي ش

گمان در اين کار براي گروهي در آن آرامش يابيد. بي

گفتند: خداوند  ﴾67﴿ هاست.شنوند نشانهکه مي

نياز فرزندي برگرفته است، او پاک )و منزه( است او بي

است. آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست، هيچ 

زي نسبت دليلي بر اين )ادعا( نداريد، آيا به خداوند چي

بگو: به راستي آنان که  ﴾68﴿ دانيد!.دهيد که نميمي

 ﴾69﴿ شوند.بندند رستگار نميبر خدا دروغ مي

سوي شان بهاي ازاين دنيا است، سپس بازگشتبهره

ماست، و آنگاه ما عذاب سخت را به سبب کفري که 

 ﴾71﴿ چشانيم.ورزيدند به آنان ميمي
 
 
 
 
 
 



 سوره  يونس                          217                                                      ترمجه معانى قرآن كريم     
 

 

يحهحمح َنبَ 
 نُوٍح إحذح قَاَل لحَقوحمحهۦح تََٰيََٰقوحمح إحن ۞َوٱتحُل َعلَ

َ
أ

كحيحي أَِب
َقاّمح َوتَذح ح ََكَن َكَُبَ َعلَيحُكم مه تََٰيَٰتح ٱَّلله

ََكَٓءُكمح ُثمه ََل  َرُكمح َوُۡشَ مح
َ
حُعٓواْ أ َجح

َ
حُت فَأ ح تََوُكه َفَعَل ٱَّلله

ة   رُُكمح َعلَيحُكمح ُغمه مح
َ
ْ إحََله وَ ُثمه  يَُكنح أ ََل ٱقحُضٓوا
ُرونح  رٍِۖ إحنح  ٧١تُنظح جح

َ
حنح أ ُُكم م  تلح

َ
حُتمح َفَما َسأ فَإحن تََوَله

ُكوَن محَن 
َ
نح أ
َ
محرحُت أ

ُ
حۖۡ َوأ رحَي إحَله لََعَ ٱَّلله جح

َ
أ

لحمحنَي  حُمسح َعُهۥ ِفح  ٧٢ٱل يحَنَُٰه َوَمن مه بُوُه َفَنجه فََكذه
ح  َنا ٱَّله َرقح غح

َ
َنَُٰهمح َخَلَٰٓئحَف َوأ

بُواْ ٱلحُفلحكح وََجَعلح يَن َكذه
ُمنَذرحينَ أَِب

ح َٰقحَبُة ٱل ۖۡ فَٱنُظرح َكيحَف ََكَن َع ُثمه  ٧٣ تََٰيَٰتحَنا
محهحمح فََجآُءوُهم  ۦح رُُسًَل إحََلَٰ قَوح ه دح َبَعثحَنا محنُۢ َبعح
 ْۚ حهۦح محن َقبحُل ْ ب بُوا حَما َكذه ْ ب محُنوا ُؤح ْ َلح حَنَٰتح َفَما ََكنُوا َي 

حٱبلح ب
 َٰ َبُع لََعَ حَك َنطح يَن  َكَذَٰل َتدح حُمعح وبح ٱل

ُثمه َبَعثحَنا محنُۢ  ٧٤قُلُ
يْهۦح أَِب َن َوَمََلح وََسَٰ َوَهَُٰروَن إحََلَٰ فحرحَعوح هحم مُّ دح تََٰيَٰتحَنا َبعح

ْ قَوحم   ْ َوََكنُوا وا ََبُ َتكح حرحمحنَي فَٱسح
ا َجآَءُهُم  ٧٥ا ُمُّ فَلَمه

بح  ر  مُّ حح ْ إحنه َهََٰذا لَسح نَا قَالُٓوا َقُّ محنح عحندح
قَاَل  ٧٦ني  ٱۡلح

ٌر َهََٰذا َوََل  حح سح
َ
ۖۡ أ ا َجآَءُكمح ح لَمه َحق 

حلح َتُقولُوَن ل
َ
ُموََسَٰٓ أ

ُروَن  َٰحح لحُح ٱلسه ا  ٧٧ُيفح َلحفحَتَنا َعمه ئحتََنا تلح جح
َ
ْ أ قَالُٓوا

حَيآُء ِفح  كحَبح
نَا َعلَيحهح َءابَآَءنَا َوتَُكوَن لَُكَما ٱلح وََجدح

ۡرضح َوَما ََنحُن لَُكَما
َ محنحنَي  ٱۡلح حُمؤح   ٧٨ب
 
 
 
 
 
 

و سرگذشت نوح را براي آنان بخوان، آنگاه که به قوم 

اي قوم من! اگر ماندنِ من و پند دادنم به »خود گفت: 

آيد، پس بر خدا توکل آيات خدا بر شما گران مي

ام. تصميم قاطع بگيريد و انبازان خود را حاضر نموده

باشد. سپس  کنيد سپس کارتان نبايد بر خودتان پوشيده

خواهيد در حق من انجام دهيد، دريغ آنچه را که مي

و اگر )از دعوت من(  ﴾71﴿ نکنيد و مرا مهلت ندهيد.

رسانيد( و از شما روي گردانديد )به من زياني نمي

پاداشي نخواسته بودم، مزد و پاداش من جز بر خدا 

 ام که از تسليم شدگان باشم.نيست، و فرمان داده شده

او را تکذيب کردند و او و کساني را که با  پس ﴾72﴿

وي در کشتي بودند نجات داديم، و آنان را جانشين 

گردانيديم، و کساني را که آيات ما را تکذيب کردند، 

غرق نموديم. پس بنگر که سرانجام بيم داده شدگان 

آنگاه پس از او پيامبراني را  ﴾73﴿ چگونه شد؟.

رايشان داليل روشن سوي قومشان فرستاديم، آنان ببه

آوردند، اما ايشان هرگز بر آن نبودند به آنچه که پيش 

از اين تکذيب نموده بودند، ايمان بياورند. بدينسان 

سپس بعد از  ﴾74﴿ زنيم.دلهاي متجاوزان را مهر مي

سوي فرعون و آنان موسي و هارون را با آيات خود به

هي سران قوم او فرستاديم ولي تکبر ورزيدند و گرو

که از نزد ما حق به و هنگامي ﴾75﴿ گناهکار بودند.

آنان رسيد، گفتند: به راستي اين جادوي آشکاري 

سوي را( که بهموسي گفت: آيا حق)ي  ﴾76﴿ .است

ناميد؟ آيا اين جادو است؟ و شما آمده است سحر مي

گفتند: آيا پيش ما  ﴾77﴿ شوند.جادوگران رستگار نمي

يزهايي که پدران و نياکان خود را اي تا ما را از چآمده

خواهيد دراين ايم منصرف گرداني؟ و ميبر آن نيافته

سرزمين بزرگي و مهتري براي شما دو نفر باشد؟ ما به 

 ﴾78﴿ آوريم.شما ايمان نمي
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ٍر َعلحيم   ح َسَٰحح
حُكل  ُن ٱئحُتو يح ب ا  ٧٩ َوقَاَل فحرحَعوح فَلَمه

وجَ  َحَرُة قَاَل لَُهم مُّ لحُقوَن آَء ٱلسه نُتم مُّ
َ
ٓ أ ْ َما لحُقوا

َ
ََسَٰٓ أ

ۖۡ إحنه  ٨٠ ُر حح ح حهح ٱلس  ئحُتم ب  قَاَل ُموََسَٰ َما جح
ْ ا لحَقوح
َ
ٓ أ ا فَلَمه

يَن  دح سح حُمفح لحُح َعَمَل ٱل َ ََل يُصح ۥٓ إحنه ٱَّلله لُُه َ َسيُبحطح ٱَّلله
حَكلحَمَٰتحهۦح َولَوح َكرحهَ  ٨١ َقه ب

ُ ٱۡلح قُّ ٱَّلله َوُيحح
رحُمونَ  ُمجح

ح حيهة   ٨٢ ٱل  ُذر 
حُموََسَٰٓ إحَله ٓ َءاَمَن ل حن  َفَما م 

 َٰ تحَنهُ  َخوحف  قَوحمحهۦح لََعَ ن َيفح
َ
يْهحمح أ َن َوَمََلح حن فحرحَعوح ْۚ م  مح

َن لََعال   حفحنَي  ِإَونه فحرحَعوح ُمِسح
ح ۡرضح ِإَونهُهۥ لَمحَن ٱل

َ ِفح ٱۡلح
ح  ٨٣ حٱَّلله  َفَعلَيحهح َوقَاَل ُموََسَٰ تََٰيََٰقوحمح إحن ُكنُتمح َءاَمنُتم ب

لحمحنَي  سح ْ إحن ُكنُتم مُّ ُٓوا حَنا  ٨٤تََوُكه ح تََوُكه ْ لََعَ ٱَّلله َفَقالُوا
َٰلحمحنيَ  َربهَنا ََل ََتحَعلحَنا فحتحَنة   حلحَقوحمح ٱلظه َوََن حَنا  ٨٥ ل 

َٰفحرحيَن  َك
َتحَك محَن ٱلحَقوحمح ٱلح حرَۡحح وحَحيحَنآ إحََلَٰ ُموََسَٰ  ٨٦ب

َ
َوأ

 
َ
يهح أ خح

َ
َ ُبُيوت  َوأ حمحِصح َعلُواْ ن َتَبوهَءا لحَقوحمحُكَما ب ا َوٱجح

ح ٱ قحبحلَة  ُبُيوتَُكمح  ح ُۗ َوبَّش  ةَ وَٰ
لَ ْ ٱلصه قحيُموا

َ
محنحنَي َوأ حُمؤح  ٨٧ل

هُۥ زحيَنة  
َ
َن َوَمَِل ٓ إحنهَك َءاَتيحَت فحرحَعوح  َوقَاَل ُموََسَٰ َربهَنا

ََٰل   َو مح
َ
ةح َوأ ََيوَٰ َيا َربهَنا ِفح ٱۡلح نح  َعن َسبحيلحَكۖۡ  ٱلُّ

ْ لُّوا ُضح َلح
حهحمح فَََل  وب

َٰ قُلُ ُددح لََعَ حهحمح َوٱشح َٰل َو مح
َ
َٰٓ أ محسح لََعَ َربهَنا ٱطح
 ْ َٰ يََرُوا محُنواْ َحِته َم  يُؤح َلح

َ   ٨٨ٱلحَعَذاَب ٱۡلح
 
 
 
 
 
 

 

و فرعون گفت: همة جادوگران ماهر و دانا را نزد من 

ي که جادوگران آمدند، موسو هنگامي ﴾79﴿ آوريد.

 خواهيد بيافکنيد، بياندازيد.به آنان گفت: آنچه شما مي

و هنگامي که افکندند، موسي گفت: آنچه را  ﴾81﴿

را باطل خواهد ايد جادو است، همانا خداوند آنآورده

کرد، بدون شک خداوند کار تباهکاران را شايسته و 

و خداوند با سخنان خود  ﴾81﴿ گرداند.سودمند نمي

نمايد گرچه کافران ماندگار ميحق را پايدار و 

کس به موسي ايمان نياورد پس هيچ  ﴾82﴿ نپسندند.

اسرائيل )آن هم( با ترس از فرعون مگر جواناني از بني

و سرانشان که مبادا آنان را از اين دين برگردانند. 

گمان فرعون در زمين طغيان کرده بود و از زمرة بي

قوم من! اگر و موسي گفت: اي  ﴾83﴿ متجاوزان بود.

ايد پس بر او توکل کنيد اگر شما به خدا ايمان آورده

پس مؤمنان گفتند:  ﴾84﴿ ايد.خود را به او تسليم کرده

کنيم، پروردگارا! ما را دستخوش فتنة برخدا توکل مي

و ما را به فضل و رحمت  ﴾85﴿ ستمکاران مگردان.

و به موسي  ﴾86﴿ خود از گروه کافران رهايي بخش.

هايي در درش وحي کرديم که براي قوم خود خانهو برا

هايتان را محل برگزاري نماز قرار مصر برگزينند و خانه

 دهيد، و نماز را بر پا داريد و مؤمنان را مژده بده.

و موسي گفت: پروردگارا! تو به فرعون و سران  ﴾87﴿

اي، پروردگارا تا قومش در دنيا زينت و اموال داده

تو گمراه سازند. پروردگارا! مالهايشان  )مردم را( از راه

را نابود نما و بر دلهايشان )بند قسوت( را محکم کن تا 

 ايمان نياورند مگر آنکه به عذاب دردناک گرفتارآيند.

﴿88﴾  
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ح  َتقحيَما َوََل تَتهبحَعآن  َوتُُكَما فَٱسح يَبت دهعح جح
ُ
قَاَل قَدح أ

لَُموَن  حيَن ََل َيعح ٓ ۞وَ  ٨٩َسبحيَل ٱَّله حبَّنح نَا ب َجََٰوزح
ي   ُن وَُجُنوُدهُۥ َبغح َبَعُهمح فحرحَعوح تح

َ
َر فَأ َحح َٰٓءحيَل ٱبلح َر ا إحسح

وً  نهُهۥ ََلٓ وََعدح
َ
َرَكُه ٱلحَغَرُق قَاَل َءاَمنُت أ دح

َ
ٓ أ َٰٓ إحَذا اۖۡ َحِته

۠ محَن  نَا
َ
َٰٓءحيَل َوأ َر ْ إحسح حهۦح َبُنٓوا حٓي َءاَمَنتح ب

إحَلََٰه إحَله ٱَّله
لحمح  حُمسح َن َوَقدح َعَصيحَت َقبحُل َوُكنَت محَن َٰٔـَءٓالح  ٩٠نَي ٱل

يَن  دح سح حُمفح حَمنح  ٩١ٱل َُكوَن ل حَك تلح حَبَدن يَك ب ح َوحَم ُنَنج 
فَٱَلح

 ْۚ حَن ٱنلهاسح َعنح َءاتََٰيَٰتحَنا ِإَونه َكثحي   َخلحَفَك َءايَة  ا م 
َٰٓءحيَل ُمَبوه  ٩٢لََغَٰفحلُوَن  َر ٓ إحسح نَا بَّنح

ح
ق  َولََقدح بَوهأ دح  صح

َ
 أ

حَن  َٰ َجآَءُهُم َوَرزَقحَنَُٰهم م  ْ َحِته َتلَُفوا حَبَٰتح َفَما ٱخح ي  ٱلطه
َضح بَيحَنُهمح يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح فحيَما ََكنُواْ  ٱلحعحلحُمْۚ إحنه َربهَك َيقح

َآ  َفإحن ُكنَت ِفح َشك    ٩٣فحيهح ََيحَتلحُفوَن  نَزنلح
َ
ٓ أ ا حمه م 

حيإحََلحَك فَسح  َرُءوَن ٱلحكحَتََٰب محن َقبحلحَكْۚ لََقدح لح ٱَّله َن َيقح
ََتحيَن  ُممح

ح حَك َفََل تَُكوَننه محَن ٱل ب  َقُّ محن ره
َجآَءَك ٱۡلح

بُواْ أَِب ٩٤ حيَن َكذه ح َوََل تَُكوَننه محَن ٱَّله تََٰيَٰتح ٱَّلله
حينَ  َخَِٰسح

يحهحمح  ٩٥ َفَتُكوَن محَن ٱلح
تح َعلَ حيَن َحقه إحنه ٱَّله

محُنوَن  َُكحَمُت  حَك ََل يُؤح َولَوح َجآَءتحُهمح ُكُّ َءايٍَة  ٩٦َرب 
 ْ َٰ يََرُوا َم  َحِته َلح

َ   ٩٧ٱلحَعَذاَب ٱۡلح
 
 
 
 

 

 

 

 

)خداوند( فرمود: دعاي شما پذيرفته شد، پس پايداري 

و  ﴾89﴿ کنيد و از راه کساني پيروي نکنيد که نادانند.

ون و اسراييل را از دريا عبور داديم، آنگاه فرعبني

لشکريانش از روي ستم و تجاوزکاري در پي ايشان راه 

افتادند تا هنگامي که غرقاب فرعون را در خود گرفت، 

گفت: ايمان آوردم که معبودي نيست مگر کسي که 

اند و من از فرمان برداران اسراييل به او ايمان آوردهبني

آوري( حال آنکه آيا اکنون )ايمان مي ﴾91﴿ هستم.

 ﴾91﴿ کردي و از تباهکاران بودي؟!.رماني ميقبالً ناف

رهانيم تا براي کساني که پس امروز ما الشة تو را مي

گمان بسياري از آيند ماية عبرتي باشي، بيپس از تو مي

اسراييل و بني ﴾92﴿ خبرند.مردم از آيات ما غافل و بي

اي جاي داديم و از را در جايگاه خوب و پسنديده

ن روزي داديم. و اختالف نورزيدند ها بديشاپاکيزه

گمان مگر وقتي که دانش و آگاهي به آنان رسيد. بي

پروردگارت روز قيامت دربارة چيزي که در آن 

 ﴾93﴿ کند.اختالف داشتند در ميان آنان داوري مي

ايم، در شک پس اگر دربارة چيزي که بر تو نازل کرده

خواندند و ترديد هستي از آنان که پيش از تو کتاب مي

گمان از سوي پروردگارت حق براي تو آمده بپرس. بي

و نيز  ﴾94﴿ است. پس، از شک کنندگان مباش.

ازآنان مباش که آيات خدا را تکذيب کردند، آنگاه از 

گمان آنان که حکم بي  ﴾95﴿ زيانکاران خواهي بود.

 آورند.پروردگارت بر آنان تحقق يافته است ايمان نمي

اي برايشان بيايد )ايمان نشانهوگرچه هر  ﴾96﴿

 آورند( تا زماني که عذاب دردناک را ببينند.نمي

﴿97﴾  
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ٓ إحَله قَوحَم  ٓ إحيَمَُٰنَها َيٌة َءاَمَنتح َفَنَفَعَها ََل ََكنَتح قَرح فَلَوح
يح ِفح  حزح

َنا َعنحُهمح َعَذاَب ٱۡلح ْ َكَشفح ٓ َءاَمُنوا ا يُونَُس لَمه
َيا َومَ  نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ َنَُٰهمح إحََلَٰ ححني  ٱۡلح آَء َربَُّك َولَوح شَ  ٩٨ تهعح

رحُه  نَت تُكح
َ
فَأ
َ
ْۚ أ ۡرضح ُُكُُّهمح ََجحيًعا

َ ٓأَلَمَن َمن ِفح ٱۡلح
محنحنَي  ْ ُمؤح َٰ يَُكونُوا ٍس  ٩٩ٱنلهاَس َحِته َفح َوَما ََكَن نلح

حيَن  َس لََعَ ٱَّله حجح َعُل ٱلر  حْۚ َوَيجح نح ٱَّلله
 بحإحذح

محَن إحَله ن تُؤح
َ
أ

قحلُوَن  َمََٰوَٰتح  ١٠٠ََل َيعح ْ َماَذا ِفح ٱلسه قُلح ٱنُظُروا
م   ِۚ َوَما ُتغحّنح ٱٓأۡلتََٰيَُٰت َوٱنلُُّذُر َعن قَوح ۡرضح

َ َله  َوٱۡلح
محُنونَ يُ  اْ  ١٠١ ؤح حيَن َخلَوح يهامح ٱَّله

َ
ُروَن إحَله محثحَل أ َفَهلح يَنَتظح
ح  ُرٓواْ إحّن ح َمَعُكم م  ْۚ قُلح فَٱنَتظح رحيَن محن َقبحلحهحمح ُمنَتظح

ح َن ٱل
ا  ١٠٢ حَك َحقًّ ْْۚ َكَذَٰل حيَن َءاَمُنوا ُثمه ُنَنّج ح رُُسلََنا َوٱَّله

محنحنَي  حُمؤح َها ٱنلهاُس إحن ُكنُتمح  ١٠٣َعلَيحَنا نُنجح ٱل يُّ
َ
أ ُقلح َيَٰٓ

حيَن  ِفح َشك    ُبُد ٱَّله عح
َ
حن دحيّنح فَََلٓ أ ُبُدوَن محن م  َتعح
عح 
َ
نح أ ح َوَلَٰكح ۖۡ ُدونح ٱَّلله َُٰكمح حي َيَتَوفهى َ ٱَّله ُبُد ٱَّلله

محنحنَي  حُمؤح ُكوَن محَن ٱل
َ
نح أ
َ
محرحُت أ

ُ
قحمح  ١٠٤َوأ

َ
نح أ
َ
َوأ

حينح َحنحيف   حِل  َهَك ل حكحنَي ا وَجح ُمّشح
َوََل تَُكوَننه محَن ٱلح

َكۖۡ  ١٠٥ ح َما ََل يَنَفُعَك َوََل يَُۡضُّ ُع محن ُدونح ٱَّلله َوََل تَدح
حنه  َت فَإ

َٰلحمحنَي َك إحذ  فَإحن َفَعلح حَن ٱلظه   ١٠٦ا م 
 
 
 

 

 

 

 

 

و مردم هيچ شهري ايمان نياوردند که ايمانشان به آنان 

سودي رساند مگر قوم يونس که چون ايمان آوردند 

عذاب رسوايي را در زندگي دنيا از آنان برطرف 

و  ﴾98﴿ نموديم و آنان را تا مدتي برخوردار کرديم.

اند آنان که در زمين خواست همةاگر پروردگارت مي

تواني مردمان را آوردند، آيا ميجملگي ايمان مي

و هيچ کس  ﴾99﴿ مجبور سازي که ايمان بياورند؟.

تواند ايمان بياورد مگر آنکه خدا اجازه دهد، و بر نمي

بگو:  ﴾111﴿ دهد.فهمند پليدي قرار ميآنان که نمي

بنگريد که چه چيزي در آسمانها و زمين است؟ اما 

آورند آيات و بيم دادنها به گروهي که ايمان نمي

پس آيا جز مانند  ﴾111﴿ بخشد.سودي نمي

کشند؟ بگو: پس هاي پيشينيان را انتظار ميمصيبت

 چشم به راه باشيد، من نيز با شما از چشم به راهانم.

دهيم سپس پيامبران خود و مؤمنان رانجات مي ﴾112﴿

اي مردم! اگر شما  بگو: ﴾113﴿ و اين حق است بر ما.

دربارة آيين من در شک و ترديد هستيد، من کساني را 

پرستيد، بلکه پرستم که شما به غير از خدا مينمي

ميراند، و فرمان پرستم که شما را ميخداوندي را مي

و )به من فرمان داده  ﴾114﴿ ام از مؤمنان باشم.يافته

ه شده است( که به آييني رو کن که خالي از هرگون

و  ﴾115﴿ شرک و انحرافي است، و از مشرکان مباش.

به غير از خدا کسي )و چيزي( را مخوان که سودي به 

رساند، اگر چنين کني بخشد و زياني به تو نميتو نمي

  ﴾116﴿ از ستمکاران و مشرکان خواهي شد.
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حُۡض    ُ ب َك ٱَّلله َسسح ۥٓ إحَله ُهَوۖۡ ِإَون  ِإَون َيمح َف ََلُ َفََل ََكشح
َك  يح  يُرحدح
َ حهۦح َمن يَشَ  ِبح يُب ب لحهحۚۦْ يُصح آُء فَََل َرآده لحَفضح

يُم  حۚۦْ وَُهَو ٱلحَغُفوُر ٱلرهحح َبادحه َها  ١٠٧محنح عح يُّ
َ
أ قُلح َيَٰٓ

َتَدىَٰ  ۖۡ َفَمنح ٱهح حُكمح ب  َقُّ محن ره
ٱنلهاُس َقدح َجآَءُكُم ٱۡلح

ح  هحۖۦۡ َوَمن َضله فَإ سح َفح َتدحي نلح حنهَما َيهح ۖۡ فَإ لُّ َعلَيحَها نهَما يَضح
حَوكحيل   يحُكم ب

۠ َعلَ نَا
َ
ٓ أ إحََلحَك َوٱتهبحعح َما يُوَۡحَٰٓ  ١٠٨ َوَما

ُ ٱلحَحَٰكحمحنَي  ْۚ َوُهَو َخيح ُ َٰ َُيحُكَم ٱَّلله ح َحِته َبح  ١٠٩َوٱصح

 

 

 

 ُسوَرةُ ُهودٍ 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

كحَمتح َءاتََٰيَُٰتهُ  حح
ُ
نح الٓرِۚ كحَتٌَٰب أ ُ لَتح محن له ح ۥ ُثمه فُص 
حنحُه  ١َحكحيٍم َخبحٍي  ْۚ إحنهّنح لَُكم م  َ  ٱَّلله

ُبُدٓواْ إحَله َله َتعح
َ
أ

ير   ي   نَذح فحُرواْ  ٢َوبَشح َتغح نح ٱسح
َ
َربهُكمح ُثمه تُوُبٓواْ إحََلحهح َوأ

َجل  
َ
َتًَٰعا َحَسًنا إحََلَٰٓ أ حعحُكم مه َسم    ُيَمت  ؤحتح ُكه َويُ  مُّ

ل   َخاُف َعلَيحُكمح  ذحي فَضح
َ
ٓ أ  فَإحّن ح

ْ ا ۖۥۡ ِإَون تََولهوح لَُه فَضح
م   َٰ  ٣َكبحٍي  َعَذاَب يَوح ۖۡ وَُهَو لََعَ ُعُكمح ح َمرحجح إحََل ٱَّلله
ء   ح َۡ ح 

يٌر  ُك  ََلٓ إحنهُهمح  ٤قَدح
َ
يَثحُنوَن ُصُدورَُهمح أ

ُشوَن ثحَياَبهُ  َتغح نَي يَسح ََل حح
َ
ُفواْ محنحُهْۚ أ َتخح لَُم َما لحيَسح مح َيعح

ُدورح  حَذاتح ٱلصُّ ُۢ ب لحُنوَنْۚ إحنهُهۥ َعلحيُم وَن َوَما ُيعح ُّ  ٥يُِسح
 

 

 

 

و اگر خداوند زياني به تو برساند هيچ کس جز او 

تواند آن را برطرف گرداند، و اگر خيري در حق نمي

تواند فضلش را از تو تو بخواهد هيچ کس نمي

نش که بخواهد برگرداند، آن را به هر کس از بندگا

بگو: اي  ﴾117﴿ رساند و او آمرزنده و مهربان است.مي

مردم! براي شما از سوي پروردگارتان حق آمده است، 

شود، و پس هر کس راه يابد فقط خودش راهياب مي

شود، هر کس گمراه شود فقط به زيان خود گمراه مي

و از آنچه به تو  ﴾118﴿ و من بر شما نگاهبان نيستم.

شود پيروي کن، و شکيبا باش، تا آنکه وحي مي

 ﴾119﴿ خداوند داوري کند و او بهترين داوران است.

 

 سوره هود
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

را. اين کتابي است که آيات آن استوار و  مالف ال

محکم گرديده، سپس از سوي خداوند حکيم و آگاه 

اينکه جز خدا را  ﴾1﴿ تشريح و تبيين شده است.

رستيد که من از سوي او براي شما هشدار دهنده و نپ

و اينکه از پروردگارتان  ﴾2﴿ مژده دهنده هستم.

سوي او برگرديد و توبه کنيد تا آمرزش بخواهيد و به

مند سازد، و شما را تا زماني معين به طرز نيکويي بهره

تا به هر صاحب فضلي فضل و احسانش را بدهد. و اگر 

شما از عذاب روز بزرگي روي بگردانيد من بر 

سوي خداست و او بر همه بازگشتتان به ﴾3﴿ بيمناکم.

هايشان را کج هان! آنان سينه ﴾4﴿ چيزي تواناست.

کنند تا خويشتن را از خدا پنهان دارند. هان! آنان مي

پوشانند خداوند هايشان ميهنگامي که خود را با جامعه

آشکار  دارند و آنچه را کهآنچه را که پنهان مي

 ﴾5﴿ داند، و او به راز دلها داناست.سازند ميمي
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ۡرضح إحَله لََعَ ٱ ۞َوَما محن َدٓابهة  
َ لَُم ِفح ٱۡلح ح رحزحُقَها َوَيعح َّلله

ْۚ ُك    َتوحَدَعَها َتَقرهَها َوُمسح بحني   ِفح كحَتَٰب   ُمسح وَُهَو  ٦ مُّ
 
َ
تهةح أ ۡرَض ِفح سح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح حي َخلََق ٱلسه َوََكَن  يهام  ٱَّله
حمَ  ُۗ َعرحُشُهۥ لََعَ ٱل َسُن َعَمَل  حح

َ
يُُّكمح أ

َ
َبحلَُوُكمح أ  آءح َلح

حن  حَموحتح ََلَُقولَنه َولَئ دح ٱل بحُعوثُوَن محنُۢ َبعح قُلحَت إحنهُكم مه
ر   حح ٓ إحَله سح ْ إحنح َهََٰذا حيَن َكَفُرٓوا بحني   ٱَّله حنح   ٧مُّ َولَئ

نَا َعنحُهُم ٱلحَعَذاَب  رح خه
َ
ة  إحََلَٰٓ  أ مه

ُ
ُدوَدة   أ عح َُقولُنه َما  مه َله

ۥُٓۗ  وًفا َعنحُهمح وََحاَق  َُيحبحُسُه ُ تحيهحمح لَيحَس َمِصح
ح
ََل يَوحَم يَأ

َ
أ

زحُءوَن  َتهح حهۦح يَسح ا ََكنُواْ ب حهحم مه نَسََٰن  ٨ب ح
َنا ٱۡلح َذقح

َ
حنح أ َولَئ

َة   َنََٰها محنحُه إحنهُهۥ  محنها رَۡحح  ٩َكُفور   س  ولََي ُثمه نَزَعح
مَ  َذقحَنَُٰه َنعح

َ
حنح أ تحُه ََلَُقولَنه َذَهَب َولَئ آَء َمسه َد َۡضه آَء َبعح
ح  ي  ِۚ ٱلسه ٓ ح حيَن  ١٠فَُخوٌر  إحنهُهۥ لََفرحح   اُت َعّن  إحَله ٱَّله

فحَرة   غح ْوَلَٰٓئحَك لَُهم مه
ُ
َٰلحَحَٰتح أ ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا وا  َصََبُ

ر  َكبحي   جح
َ
َض َما يُوَۡحَٰٓ إحََلحَك فََلَعله  ١١َوأ َك تَارحُكُۢ َبعح

نزحَل َعلَيحهح َكٌَن 
ُ
ََلٓ أ ْ لَوح ن َيُقولُوا

َ
ُرَك أ حهۦح َصدح حُقُۢ ب َوَضآئ

 ْۚ ير  نَت نَذح
َ
ٓ أ َما وح َجآَء َمَعُهۥ َملٌَكْۚ إحنه

َ
ح َوٱ أ

َٰ ُك  ُ لََعَ َّلله
ء   ح  ١٢َوكحيٌل  َۡ
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ه روزيِ آن اي در زمين نيست مگر اينکو هيچ جنبده

بر عهدة خداست، و قرارگاه و محل اياب و ذهابشان را 

و  ﴾6﴿ داند. همة اينها در کتاب روشني ثبت است.مي

او خدايي است که آسمانها و زمين را در شش روز 

آفريد و عرشش بر آب بود، تا شما را بيازمايد که چه 

دهد، و اگر بگويي شما کسي کارهاي نيکوتر انجام مي

گويند: شويد، کافران ميرگ برانگيخته ميپس از م

و اگر عذاب  ﴾7﴿ اين سخن جز جادوي آشکار نيست.

گويند: را تا مدت زمان محدودي به تأخير اندازيم، مي

دارد؟ آگاه باشيد روزي که عذاب را باز ميچه چيز آن

شود، و چيزي به سراغ آنان بيايد از آنان بازداشته نمي

و  ﴾8﴿ گيرد.آنان را دربر ميکردند را که مسخره مي

اگر به انسان از سوي خود رحمتي بچشانيم سپس آن را 

و اگر  ﴾9﴿ از او بستانيم بسي نااميد و ناسپاس گردد.

بعد از رنج و ناخوشي که به انسانها رسيده است خوشي 

ها از من گويد: بديها و سختيو نعمت بدو برسانيم، مي

 کند.ر فروشي ميدور شدند و بسي شادمان شده و فخ

مگر کساني که شکيبايي ورزند و کارهاي  ﴾11﴿

شايسته انجام دهند، اينان آمرزش و پاداش بزرگي 

مبادا برخي از چيزهايي را که به تو وحي  ﴾11﴿ دارند.

گويند: چرا گنجي بر او شود رها کني و از اينکه ميمي

اي با او نيامده است فرستاده نشده است يا چرا فرشته

نگ و ناراحت شوي، تو تنها بيم دهنده هستي و دلت

 ﴾12﴿ خداوند بر همه چيز مراقب و نگاهبان است.
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ََتَ  مح َيُقولُوَن ٱفح
َ
ح ُسَور  أ  بحَعّشح

ْ تُوا
ح
َُٰهۖۡ قُلح َفأ حثحلحهۦح  ى م 

تََٰيَٰت   ََتَ ح إحن  ُمفح حن ُدونح ٱَّلله ُتم م  َتَطعح  َمنح ٱسح
ْ َوٱدحُعوا
قحنَي  حله  ١٣ُكنُتمح َصَٰدح لَُمٓواْ فَإ ْ لَُكمح فَٱعح يُبوا َتجح مح يَسح

نُتم 
َ
ٓ إحَلََٰه إحَله ُهَوۖۡ َفَهلح أ ن َله

َ
ح َوأ حعحلحمح ٱَّلله نزحَل ب

ُ
ٓ أ َما نه

َ
أ

لحُموَن  سح َيا َوزحينََتَها  ١٤مُّ نح َة ٱلُّ ََيوَٰ
َمن ََكَن يُرحيُد ٱۡلح

َمَٰلَُهمح فحيَها وَُهمح فحيَها ََل ُيبحَخسُ  عح
َ
ح إحََلحهحمح أ  ١٥وَن نُوَف 

ۖۡ وََحبحَط   ٱنلهاُر
َرةح إحَله حيَن لَيحَس لَُهمح ِفح ٱٓأۡلخح ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله

ُ
أ

ل   ْ فحيَها َوَبَٰطح َملُوَن  َما َصَنُعوا ْ َيعح ا ََكنُوا َفَمن  ١٦مه
َ
أ

حَنة   َٰ بَي 
حنحُه َومحن  ََكَن لََعَ حهۦح َوَيتحلُوهُ َشاهحد  م  ب  حن ره م 
محُنوَن ا َورَ َمام  كحَتَُٰب ُموََسَٰٓ إح َقبحلحهۦح  ْوَلَٰٓئحَك يُؤح

ُ
ْۚ أ ًَة ۡحح

ۚۥْ  َزابح فَٱنلهاُر َموحعحُدهُ حح
َ حهۦح محَن ٱۡلح ُفرح ب حهحۚۦْ َوَمن يَكح ب

َية   ُهْۚ إحنهُه  فَََل تَُك ِفح محرح حنح نه م  حَك َوَلَٰكح ب  َقُّ محن ره
ٱۡلح
محُنوَن  ََثَ ٱنلهاسح ََل يُؤح كح

َ
نح   ١٧أ ُم محمه

لَ ظح
َ
َوَمنح أ

ََتَ  حهحمح ٱفح َٰ َرب 
َرُضوَن لََعَ ْوَلَٰٓئحَك ُيعح

ُ
ْۚ أ بًا ح َكذح ىَٰ لََعَ ٱَّلله

ََل 
َ
ْۚ أ حهحمح َٰ َرب 

ْ لََعَ حيَن َكَذبُوا ُؤََلٓءح ٱَّله َهَُٰد َهَٰٓ شح
َ َوَيُقوُل ٱۡلح

َٰلحمحنَي  ح لََعَ ٱلظه َنُة ٱَّلله وَن َعن  ١٨لَعح حيَن يَُصدُّ ٱَّله
ح َوَيبحُغوَنَها عحوَج   حٱا وَهُ َسبحيلح ٱَّلله َرةح ُهمح م ب ٓأۡلخح

 ١٩َكَٰفحُروَن 
 
 
 
 
 

 

 

 

گويند: آن را خودش ساخته است، و به دروغ به مي

دهد. بگو: اگر راستگو هستيد ده سورة خدا نسبت مي

همانند آن را بياوريد و غير از خدا هرکس را  دروغين

پس اگر سخن  ﴾13﴿ توانيد به ياري فراخوانيد.که مي

د که اين قرآن همراه با علم الهي شما را نپذيرفتند، بداني

نازل شده است و معبود به حقي جز او نيست، پس آيا 

کساني که زندگاني  ﴾14﴿ گرديد؟.شما فرمانبردار مي

دنيا و زينت آن را بخواهند اعمالشان را در اين جهان 

دهيم و آنان در آنجا کاستي تمام و کمال به انها مي

ه در آخرت جز آتش اند کايشان کساني ﴾15﴿ نبينند.

اي ندارند و آنچه در دنيا کرده بودند ضايع و هدر بهره

آيا  ﴾16﴿ رود، و کارهايشان پوچ و باطل است.مي

که دليل و حجت روشني از سوي پروردگارش کسي

آيد، و قبل دارد، و گواهي از سوي خدا به دنبال آن مي

از قرآن )هم( کتاب موسي پيشوا و رحمت بوده است 

برد(؟! ها به سر ميد کسي است که در تاريکي)مانن

اينان )که در پي کشف حقايقند( به آن ايمان 

آورند، و هرکس از گروهها به آن کفر بورزد مي

ميعادگاه او آتش است. پس دربارة آن به خود شک و 

گمان آن )قرآن( حق است و از ترديدي راه مده، بي

ايمان سوي پروردگارت آمده است ولي بيشتر مردم 

که بر و کيست ستمگرتر از کسي ﴾17﴿ آورند.نمي

خدا دروغ ببندد؟ آنان به پيشگاه پروردگارشان عرضه 

گويند: اينانند کساني که بر گردند و گواهان ميمي

اند. هان! نفرين بر ستمکاران پروردگار خود دروغ بسته

آن ستمکاراني که)مردم را( از راه خدا باز  ﴾18﴿ باد.

دهند و آنان را کج و نادرست نشان ميو آندارند مي

 ﴾19﴿ منکر آخرتند.
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ۡرضح َوَما ََكَن 
َ زحيَن ِفح ٱۡلح جح  ُمعح

ْ ْوَلَٰٓئحَك لَمح يَُكونُوا
ُ
أ

َآَءا يَُضََٰعُف لَُهُم ٱلحَعَذاُبْۚ  َلح وح
َ
ح محنح أ حن ُدونح ٱَّلله لَُهم م 

ْ ُيبح  َع َوَما ََكنُوا مح يُعوَن ٱلسه َتطح ْ يَسح وَن َما ََكنُوا ُ  ٢٠ِصح
ا ََكنُواْ  نُفَسُهمح َوَضله َعنحُهم مه

َ
ٓواْ أ ُ حيَن َخِسح ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله

ُ
أ

وَن  ََتُ وَن  ٢١َيفح َِسُ خح
َ َرةح ُهُم ٱۡلح نهُهمح ِفح ٱٓأۡلخح

َ
ََل َجَرَم أ

َبُتٓواْ إحََلَٰ  ٢٢ خح
َ
َٰلحَحَٰتح َوأ ُلواْ ٱلصه حيَن َءاَمُنواْ وََعمح إحنه ٱَّله

ْوَلَٰٓئح 
ُ
حهحمح أ وَن َرب  ُ َنهةحِۖ ُهمح فحيَها َخَِٰلح َحَُٰب ٱۡلح صح

َ
 ٢٣َك أ

يح  َصح
َصم ح َوٱبلح

َ َمَٰ َوٱۡلح عح
َ ح َكٱۡلح َفرحيَقنيح

۞َمَثُل ٱلح
ُروَن  فَََل تََذكه

َ
َتوحَيانح َمَثًَلْۚ أ  يَسح

ِۚ َهلح محيعح َوَلَقدح  ٢٤َوٱلسه
ير   ۦٓ إحّن ح لَُكمح نَذح رحَسلحَنا نُوًحا إحََلَٰ قَوحمحهح

َ
بحنيٌ  أ ن  ٢٥ مُّ

َ
أ

ٍم  َخاُف َعلَيحُكمح َعَذاَب يَوح
َ
ٓ أ ۖۡ إحّن ح َ  ٱَّلله

ْ إحَله ُبُدٓوا َله َتعح
م   َلح
َ
ْ محن قَوحمحهۦح َما  ٢٦ أ حيَن َكَفُروا  ٱَّله

ُ
حَمَِل َفَقاَل ٱل

ََٰك إحَله بََّش   حثحلََنا نََرى حيَن ا م  َبَعَك إحَله ٱَّله ََٰك ٱته َوَما نََرى
َراذحنُلَا بَادحَي 

َ
يح َوَما نََرىَٰ لَُكمح َعلَيحَنا محن ُهمح أ

ح
أ ٱلره

بحنَي  ِۢل بَلح َنُظنُُّكمح َكَٰذح ُتمح  ٢٧فَضح رََءيح
َ
قَاَل تََٰيََٰقوحمح أ

حَنة   َٰ بَي 
ح َوَءاتَ  إحن ُكنُت لََعَ َب  حن ره َة  م  َّٰنح رَۡحح حنح  ى ۦح م  ه عحندح

نُتمح لََها َكَٰرحُهونَ 
َ
زحُمُكُموَها َوأ

نُلح
َ
حَيتح َعلَيحُكمح أ  َفُعم 

٢٨ 
 
 
 
 

 

 

 

 

ايشان چنان نيستند که بتوانند در دنيا )خدا را( ناتوان و 

درمانده سازند و آنان به غير از خدا دوستان ياوراني 

ندارند، عذاب براي آنان دو چندان خواهد شد )و آنان( 

اند که اينان کساني ﴾21﴿ توانستند بشنوند و ببينند.نمي

دروغ به هم خودشان را زيانبار کردند و آنچه به 

مسلّماً  ﴾21﴿ بافتند از آنان گم و ناپديد گرديد.مي

که گمان کسانيبي ﴾22﴿ آنان در آخرت زيانکارترند.

ايمان آوردند و کارهاي شايسته انجام دادند و در برابر 

اند، آنان در آن خداي خود فروتني کردند، اينان بهشتي

کور و حال اين دو گروه مانند  ﴾23﴿ ماند.جاودانه مي

کر، و بينا و شنواست، آيا حال اين دو گروه يکي 

راستي که ما و به ﴾24﴿ پذيريد؟!.است؟ آيا پند نمي

سوي قومش فرستاديم )و گفت(: همانا من نوح را به

که جز  ﴾25﴿ اي آشکار هستم.براي شما بيم دهنده

خداوند را پرستش نکنيد، بدون شک من از عذاب روز 

سران کافر قوم او  ﴾26﴿ سم.تردردناک بر شما مي

بينيم، و ما گفتند: تو را جز بشري همچون خودمان نمي

بينيم که جز افراد فرومايه و کوتاه فکرِ ما کسي از مي

اند، و شما هيچ فضل و برتري بر ما تو پيروي نکرده

گفت:  ﴾27﴿ پنداريم.نداريد، بلکه شما را دروغگو مي

لي روشن از سوي اي قوم من! به من بگوييد اگر دلي

پروردگارم داشته باشم و رحمتي از نزد خود به من داده 

باشد و اين رحمت الهي بر شما پنهان مانده باشد، آيا 

توانم شما را به پذيرش آن وادارم درحاليکه شما مي

 ﴾28﴿ داريد؟.دوستش نمي
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سح 
َ
رحَي إحَله َوتََٰيََٰقوحمح ََلٓ أ جح

َ
 لََعَ لُُكمح َعلَيحهح َماًَلۖۡ إحنح أ

حيَن َءاَمُنوٓ  حَطارحدح ٱَّله  ب
۠ نَا
َ
ٓ أ حْۚ َوَما حهحمح ٱَّلله  َرب 

ْ َلَُٰقوا ْْۚ إحنهُهم مُّ ا
َُٰكمح قَوحم   َرى

َ
ٓ أ ح َوتََٰيََٰقوحمح َمن  ٢٩ََتحَهلُوَن ا َوَلَٰكحّن 

ُروَن  فَََل تََذكه
َ
ْۚ أ ُهمح ح إحن َطَردتُّ َوََلٓ  ٣٠يَنُِصُ يح محَن ٱَّلله

قُوُل لَُكمح عحندحي خَ 
َ
لَُم ٱلحَغيحَب أ عح

َ
ح َوََلٓ أ حُن ٱَّلله َزآئ

قُوُل إحّن ح َملَك  
َ
َدرحٓي  َوََلٓ أ حيَن تَزح

حَّله قُوُل ل
َ
َوََلٓ أ

 ٓ حَما ِفح لَُم ب عح
َ
ُ أ اۖۡ ٱَّلله ً ُ َخيح تحَيُهُم ٱَّلله ُيُنُكمح لَن يُؤح عح

َ
أ

ٓ إحذ   هحمح إحّن ح نُفسح
َ
َٰلحمحنَي أ همحَن ٱلظه ُ  ٣١ا ل ْ تََٰيَُٰنوُح َقدح قَال  وا

حَما تَعحُدنَآ إحن ُكنَت  حَنا ب ت
ح
َدَٰنَلَا فَأ ََثحَت جح كح

َ
ََنا فَأ َجََٰدتلح

قحنَي  َٰدح ُ إحن َشآَء  ٣٢محَن ٱلصه حهح ٱَّلله تحيُكم ب
ح
قَاَل إحنهَما يَأ

زحيَن  جح حُمعح نُتم ب
َ
ٓ أ ٓ إحنح  ٣٣َوَما ۡحح َوََل يَنَفُعُكمح نُصح

 ُ نَصَح لَُكمح إحن ََكَن ٱَّلله
َ
نح أ
َ
َردتُّ أ

َ
ن  أ

َ
يُرحيُد أ

ْۚ ُهَو َربُُّكمح ِإَوََلحهح تُرحَجُعوَن  وحَيُكمح مح َيُقولُوَن  ٣٤ُيغح
َ
أ

 بَرحٓيء  
۠ نَا
َ
َراّمح َوأ يحُتُهۥ َفَعَله إحجح ََتَ َُٰهۖۡ قُلح إحنح ٱفح ى ََتَ  ٱفح

ا َُتحرحُموَن  حمه محَن محن  ٣٥م  نهُهۥ لَن يُؤح
َ
َ إحََلَٰ نُوٍح أ وۡحح

ُ
َوأ
محَك إحَله َمن قَ  حَما ََكنُواْ قَوح دح َءاَمَن فَََل تَبحَتئحسح ب

َعلُوَن  يحَنا َوََل  ٣٦َيفح حَنا َووَحح ُين عح
َ
حأ َك ب

َنعح ٱلحُفلح َوٱصح
حيَن َظلَُموٓ  بحّنح ِفح ٱَّله َرقُوَن تَُخَٰطح غح   ٣٧اْ إحنهُهم مُّ

 
 
 
 
 
 
 

و اي قوم من! در مقابل )رساندن( آن )دعوت( از شما 

ش من جز بر خدا نيست. خواهم، چرا که پاداچيزي نمي

رانم، آنان خداي خود را مالقات و من مؤمنان را نمي

و  ﴾29﴿ بينم.کنند ولي من شما را گروهي نادان ميمي

اي قوم من! اگر مؤمنان را طرد کنم چه کسي مرا در 

و  ﴾31﴿ پذيريد؟.کند؟ آيا پند نميياري مي« اهلل»برابر 

دست من است. گويم که خزاين خدا در من به شما نمي

گويم که من فرشته هستم، و به دانم. و نميو غيب نمي

گويم خداوند آيند نميآنان که در نظر شما خوار مي

خيري به آنان نخواهد داد. خداوند به آنچه در دلهاي 

تر است در اين صورت من از زمرة آنان است آگاه

گفتند: اي نوح! به راستي  ﴾31﴿ ستمکاران خواهم بود.

ا ما جر و بحث کردي و جر و بحث را به درازا که ب

گويي آنچه را که ما را از کشاندي، پس اگر راست مي

گفت: خداوند اگر  ﴾32﴿ ترساني به ما برسان.آن مي

توانيد آورد، و شما نميبخواهد آن را براي شما مي

و اگر بخواهم شما را  ﴾33﴿ خدا را درمانده کنيد.

نانچه خداوند بخواهد شما چ -اندرز بگويم، اندرز من 

رساند، و او به شما سودي نمي -را گمراه سازد 

 شويد.سوي او باز گردانده ميپروردگارتان است و به

گويند که )محمد( اين )قرآن( را از پيش آيا مي ﴾34﴿

خود ساخته است؟ بگو: اگر آن را از پيش خود ساخته 

 باشيم گناهش برگردن من است، و من از گناهي که

و به نوح وحي شد که از قومت  ﴾35﴿ کنيد بيزارم.مي

اند کسي ايمان نخواهد آورد، جز آنان که ايمان آورده

و زير  ﴾36﴿ کنند غمگين مباش.بنابراين بر آنچه مي

نظر ما و به فرمان ما کشتي بساز، و با من دربارة 

 گمان آنان غرق خواهند شد.ستمگران گفتگو مکن. بي

﴿37﴾  
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َنعُ    َوَيصح
 
حن قَوحمحهۦح  ٱلحُفلحَك َوُُكهَما َمره َعلَيحهح َمَِل م 

ُرواْ محنحُهْۚ  َخُر محنُكمح َسخح حنها نَسح َخُرواْ محنها فَإ قَاَل إحن تَسح
َخُرونَ  تحيهح  ٣٨ َكَما تَسح

ح
لَُموَن َمن يَأ فََسوحَف َتعح

لُّ َعلَيحهح َعَذاب   َعَذاب   قحيٌم َُيحزحيهح َوَيحح َٰٓ  ٣٩مُّ َحِته
  إح 

حلح فحيَها محن ُك  ُرنَا َوفَاَر ٱتلهنُّوُر قُلحَنا ٱۡحح مح
َ
 َذا َجآَء أ

ُل  لََك إحَله َمن َسَبَق َعلَيحهح ٱلحَقوح هح
َ
ح َوأ ح ٱثحننَيح َزوحَجنيح

ۥٓ إحَله قَلحيل   ٓ َءاَمَن َمَعُه ۞َوَقاَل  ٤٠َوَمنح َءاَمَنْۚ َوَما
ْ فحيَها ِمۡسِب ٱ َكُبوا ح َُمحٜرٱرح ََٰها َّلله ح ى ْۚ إحنه َرَب 

ٓ ََٰها َوُمرحَسى
يم   لََغُفور   ج   ٤١رهحح حهحمح ِفح َموح َ ََتحرحي ب َبالح  َوهح ح

َكٱۡلح
َنُهۥ  زحل  َونَاَدىَٰ نُوٌح ٱبح َعَنا  َوََكَن ِفح َمعح َكب مه تََٰيَُٰبَّنه ٱرح

َٰفحرحيَن  َك
َع ٱلح  اوحٓي إحََلَٰ َجَبل  قَاَل َس  ٤٢َوََل تَُكن مه

ُمّنح  ح َيعحصح ح  محَن ٱل رح ٱَّلله مح
َ
َوحَم محنح أ َم ٱَلح ِۚ قَاَل ََل ََعصح َمآءح

ُج فَََّكَن محَن  حَموح َمْۚ وََحاَل بَيحَنُهَما ٱل إحَله َمن رهحح
َرقحنَي  حُمغح َعح َمآَءكح َوتََٰيََٰسَمآُء  ٤٣ٱل

ۡرُض ٱبحلَ
َ
أ َوقحيَل َيَٰٓ

َتَوتح لََعَ  ُر َوٱسح مح
َ َ ٱۡلح حَمآُء َوُقَضح يَض ٱل قحلحَعح وَغح

َ
أ

د  ٱۡلحُ  ۖۡ َوقحيَل ُبعح َٰلحمحنَي ودحي ح حلحَقوحمح ٱلظه َونَاَدىَٰ نُوح   ٤٤ا ل 
ح إحنه ٱبحّنح مح  بهُهۥ َفَقاَل َرب  َقُّ ره َدَك ٱۡلح لح ِإَونه وَعح هح

َ
نح أ
َكُم ٱلحَحَٰكحمحنَي  حح

َ
نَت أ

َ
   ٤٥َوأ
 
 

 

 

 

 

 

 

ساخت، و هرگاه گروهي از اشراف و نوح کشتي را مي

کردند، د و او را مسخره ميگذشتنقومش بر او مي

کنيد ما هم گفتند: اگر شما ما را مسخره ميمي

آنگاه ﴾38﴿ همانگونه شما را مسخره خواهيم کرد.

خواهيد دانست که عذاب رسوا کننده و شکنجة 

تا آنگاه که  ﴾39﴿ هميشگي از آنچه کسي خواهد شد.

فرمان ما در رسيدن و آب از تنور فوران کرد، گفتيم: 

نسي دو تن )نر و ماده( در آن سوار کن و از هر ج

خاندان خود را، مگر کساني که فرمان هالک آنان از 

پيش صادر شده است. و کساني را در آن اسکان بده 

اند، و جز افراد اندکي بدو ايمان که ايمان آورده

و گفت: سوار کشتي شويد، روان  ﴾41﴿ نياورده بودند.

گمان ست، بيشدنش و لنگر انداختنش به نام خدا

و کشتي  ﴾41﴿ پروردگارم آمرزنده و مهربان است.

برد، و نوح آنان را در موجي کوه آسا )با خود( مي

پسرش را درحاليکه در کناري بود فرياد زد )و فرمود(: 

 ﴾42﴿ پسر جان! با ما سوار شو، و با کافران مباش.

گفت: به کوهي پناه خواهم برد که مرا از آب محفوظ 

اي از عذاب ( گفت: امروز هيچ پناه دهندهدارد )نوح

خدا نيست مگر کسي که مشمول رحمت خدا گردد. و 

موج ميان آنان حايل آمد و )پسر( از غرق شدگان 

و گفته شد: اي زمين! آبت را فرو بر، و  ﴾43﴿ گرديد.

اي آسمان! از باريدن بايست. و آب فرونشانده شد و 

ي پهلو گرفت فرمان اجرا گرديد و کشتي بر کوه جود

و نوح  ﴾44﴿ و گفته شد: نابود باد گروه ستمکاران.

پروردگارش را صدا زد و گفت: پروردگارا! پسرم از 

خاندان من است و وعدة تو راست است و تو 

  ﴾45﴿ )داورترين داوران و( دادگرترين دادگراني.
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 ُ لحَكۖۡ إحنهُهۥ َعَمٌل َغيح هح
َ
 قَاَل تََٰيَُٰنوُح إحنهُهۥ َليحَس محنح أ

ِۖ َصَٰ  عحُظَك تَسح فَََل  لحح 
َ
ٓ أ حهۦح عحلحٌمۖۡ إحّن ح نح َما لَيحَس لََك ب

لح
َجَٰهحلحنيَ 

ن تَُكوَن محَن ٱلح
َ
حَك  ٤٦ أ ُعوُذ ب

َ
ٓ أ ح إحّن ح قَاَل َرب 

سح 
َ
نح أ
َ
حهۦح عحلحم ۖۡ أ فحرح َلح ِإَوَله  لََك َما لَيحَس َلح ب َتغح

حيَن  َخَِٰسح
حَن ٱلح ُكن م 

َ
ٓ أ قحيَل تََٰيَُٰنوُح  ٤٧َوتَرحَۡححّنح
حَسَلَٰم   بحطح ب َمم   ٱهح

ُ
َٰٓ أ حنها َوَبرََكٍَٰت َعلَيحَك َولََعَ ن  م  حمه م 

َعَكْۚ  َمم  مه
ُ
م   َوأ َلح

َ
حنها َعَذاٌب أ ُهم م  حُعُهمح ُثمه َيَمسُّ َسُنَمت 

حلحَك  ٤٨ ٓ إحََلحَكۖۡ َما ُكنَت ت يَها َغيحبح نُوحح
ۢنَبآءح ٱلح

َ
محنح أ

نَت َوََل قَ 
َ
ٓ أ لَُمَها ۖۡ إحنه َتعح ح َبح ُمَك محن َقبحلح َهََٰذاۖۡ فَٱصح وح

حلحُمتهقحنَي  َخاُهمح ُهود   ٤٩ٱلحَعَٰقحَبَة ل
َ
اْۚ َقاَل ِإَوََلَٰ ََعٍد أ

ْ ٱ ُبُدوا نُتمح تََٰيََٰقوحمح ٱعح
َ
ۥٓۖۡ إحنح أ ُهُ حنح إحَلٍَٰه َغيح َ َما لَُكم م  َّلله

وَن  ََتُ سح  ٥٠إحَله ُمفح
َ
رً تََٰيََٰقوحمح ََلٓ أ جح

َ
اۖۡ إحنح لُُكمح َعلَيحهح أ

 ِۚ ٓ حي َفَطَر يح
رحَي إحَله لََعَ ٱَّله جح

َ
قحلُوَن  أ فَََل َتعح

َ
 ٥١أ

لح   إحََلحهح يُرحسح
ْ ْ َربهُكمح ُثمه تُوُبٓوا فحُروا َتغح َوتََٰيََٰقوحمح ٱسح

َرار   حدح َمآَء َعلَيحُكم م  تحُكمح ٱلسه ا َوَيزحدحُكمح قُوهًة إحََلَٰ قُوه
 ُُمحرحمحنَي َوََل َتَتَولهوح 
ْ حَنة  قَ  ٥٢ا حبَي  ئحتََنا ب  تََٰيَُٰهوُد َما جح

ْ  الُوا
حَك َوَما ََنحُن لََك َوَما ََنحُن  ل حَهتحَنا َعن قَوح ٓ َءال حَتارحَكح ب
محنحنَي  حُمؤح   ٥٣ب

 
 
 
 
 
 
 

گفت: اي نوح! او از خاندان تو نيست، به راستي که 

اين، عمل ناشايست است، بنابراين آنچه را که از آن 

دهم که از ن به تو پند ميآگاه نيستي از من مخواه. م

گفت: پروردگارا! من به تو پناه  ﴾46﴿ نادانان نباشي.

برم از اينکه چيزي را از تو بخواهم که بدان آگاه مي

نباشم، و اگر مرا نيامرزي و بر من رحم ننمائي از زيان 

گفته شد: اي نوح! به سالمتي  ﴾47﴿ کاران خواهم بود.

فرود آمده بر تو و بر هاي از سوي ما و همراه با برکت

هاي ها و گروههايي که با تو هستند فرود آي، ملتامت

مند خواهيم کرد، سپس ها بهرهديگري را از نعمت

اين  ﴾48﴿ رسد.عذابي دردناک از سوي ما بدانان مي

کنيم. تو از خبرهاي غيب است که آن را به تو وحي مي

بايي دانستيد، پس شکيو قومت پيش از اين آن را نمي

و  ﴾49﴿ کن که سرانجام از آن پرهيزگاران است.

سوي عاد برادرشان هود را فرستاديم، گفت: اي قوم به

من! خدا را بپرستيد که جز او معبودي نداريد. شما 

اي قوم من! در برابر  ﴾51﴿ دروغگوياني بيش نيستيد.

خواهم، )تبليغ رسالت و بيان( آن پاداشي از شما نمي

ر عهدة کسي است که مرا آفريده پاداش من تنها ب

و اي قوم من! از  ﴾51﴿ فهميد؟.است، آيا نمي

سوي او پروردگارتان آمرزش بخواهيد، آنگاه به

برگرديد تا آسمان را بر شما ريزنده و بارنده کند و 

 تواني بر توانتان بيافزاييد و گناهکارانه روي برنتابيد.

اي و ما اوردهگفتند: اي هود! تو دليلي براي ما ني ﴾52﴿

به خاطر سخن تو خدايان خود را ترک نخواهيم کرد و 

   ﴾53﴿ آوريم.به تو ايمان نمي
 
 



 سوره  هود                          228                                                      ترمجه معانى قرآن كريم     
 

 

حُسوٓء    حَهتحَنا ب ُض َءال ََٰك َبعح ى ََتَ ٓ  إحن نهُقوُل إحَله ٱعح قَاَل إحّن ح
هحُد ٱ شح

ُ
ح بَرحٓيء  أ

ّن 
َ
َهُدٓواْ أ َ َوٱشح حُكوَن  َّلله ا تُّشح حمه محن  ٥٤م 

حهحۖۦۡ فَكح  ُرونح ََجحيع  يُدو يح ُدون إحّن ح  ٥٥ا ُثمه ََل تُنظح
حُت  ا محن َدٓابهٍة إحَله ُهَو  تََوُكه حُكمِۚ مه ح َوَرب  ح َرَب   ٱَّلله

لََعَ
َرَٰط   َٰ صح ح لََعَ ْۚ إحنه َرَب 

ٓ َيتحَها حَناصح ُۢ ب ُذ َتقحيم   َءاخح سح  ٥٦ مُّ
 ٓ حهۦح ُت ب

لح رحسح
ُ
ٓ أ ا ُتُكم مه بحلَغح

َ
ْ َفَقدح أ ا ْۚ  فَإحن تََولهوح إحََلحُكمح

ونَُهۥ َشيح  ُكمح َوََل تَُۡضُّ َ ح قَوحًما َغيح لحُف َرَب  َتخح ْۚ َويَسح ا
ٍء َحفحيظ   ح َۡ ح 

َٰ ُك  ح لََعَ ُرنَا  ٥٧ إحنه َرَب  مح
َ
ا َجآَء أ َولَمه

حيَن َءامَ ََنهيحَنا ُهود   َة  ا َوٱَّله حرَۡحح حنها  ُنواْ َمَعُهۥ ب َوََنهيحَنَُٰهم م 
حنح َعَذاٍب َغلح  ۖۡ َجَحُدواْ أَِب ٥٨ يظ  م  تََٰيَٰتح َوتحلحَك ََعد 

ح َجبهاٍر َعنحيد  
َر ُك  مح

َ
َبُعٓواْ أ اْ رُُسلَُهۥ َوٱته حهحمح وََعَصوح  ٥٩ َرب 

ْ ِفح  تحبحُعوا
ُ
َنة  َوأ َيا لَعح نح ح ٱلُّ ه ََلٓ إحنه َوَيوحَم ٱلحقحَيَٰ  َهَٰذح

َ
َمةح  أ

د  ََعد   ََل ُبعح
َ
ُۗ أ ْ َربهُهمح حَعاد  ا َكَفُروا  ٦٠ قَوحمح ُهود   ا ل 

َخاُهمح َصَٰلحح  
َ
ْۚ قَاَل تََٰيََٰقوحمح ۞ِإَوََلَٰ َثُموَد أ َ ا ْ ٱَّلله ُبُدوا ٱعح

ۡرضح 
َ حَن ٱۡلح ُكم م 

َ
نَشأ
َ
ۖۥۡ ُهَو أ ُهُ حنح إحَلٍَٰه َغيح َما لَُكم م 

ح   إحََلحهحِۚ إحنه َرَب 
ْ فحُروهُ ُثمه تُوُبٓوا َتغح َمَرُكمح فحيَها فَٱسح َتعح َوٱسح

حيب   قَرحيب   ا قَالُواْ تََٰيََٰصَٰلحُح قَدح ُكنَت فحيَنا َمرحُجو    ٦١ُمُّ
َتنحهَ 
َ
َنا َقبحَل َهََٰذاۖٓۡ أ ُبُد َءابَآُؤنَا ِإَونه ُبَد َما َيعح ن نهعح

َ
ٓ أ ََٰنا ى

َفح َشك   
ُعونَآ إحََلحهح ُمرحيب   لَ ا تَدح حمه   ٦٢ م 

گوييم که يکي از خدايان جز اين چيزي دربارة تو نمي

ه است. گفت: خدا را گواه ما به تو باليي رساند

گيرم و شما )هم( گواه باشيد که من از آنچه شما مي

به  ﴾54﴿ سازيد بيزارم.پرستيد و شريک خدا ميمي

جز خدا )از تمامي معبودانتان متنفرم، پس( همگي به 

 جويي بپردازيد و مرا مهلت ندهيد.نيرنگ و چاره

من بر خداوند، پروردگار خود و پروردگار   ﴾55﴿

اي نيست مگر اينکه ام، هيچ جنبدهما توکل نمودهش

گمان پروردگارم بر راه خداوند بر او تسلّط دارد، بي

پس اگر روي بگردانيد من  ﴾56﴿ راست قرار دارد.

سوي شما مأمور شدم به شما آنچه را که با آن به

رساندم، پروردگارم قومي ديگر را به جاي شما 

رسانيد. همانا به او نمينشاند، و شما کمترين زياني مي

و  ﴾57﴿ پروردگارم بر همه چيز نگاهبان است.

هنگامي که فرمان ما در رسيد هود و کساني را که 

همراه او ايمان آورده بودند به )واسطة( رحمتي از 

جانب خويش نجات داديم و ايشان را از عذاب سخت 

و اين قوم عاد بودند که  ﴾58﴿ و شديد رهانيديم.

گارشان را انکار کردند و از فرستادگانش آيات پرورد

جويي سرپيچي نمودند، و از دستور هر سرکش ستيزه

و در اين دنيا دچار نفرين شدند  ﴾59﴿ پيروي کردند.

و در روز قيامت نيز هان! عاد به خداي خود کافر 

سوي و به ﴾61﴿ شدند. هان بر عاد قوم هود نفرين باد.

. گفت: اي قوم من! ثمود برادرشان صالح را فرستاديم

خدا را بپرستيد که معبودي جز او براي شما وجود 

ندارد، اوست که شما را از زمين آفريده، و شما را به 

آباد کردن آن گمارده است. پس، از او آمرزش 

گمان پروردگارم سوي او برگرديد، بيبخواهيد و به

گفتند:  ﴾61﴿ )ي دعا( است.نزديک و اجابت کننده

يش از اين ماية اميد ما بودي، آيا ما را از اي صالح! پ

داري که پدران ما آن را عبادت پرستش چيزي باز مي

سوي آن دعوت کردند؟ به راستي از آنچه ما را بهمي

  ﴾62﴿ کني سخت در شک و ترديد هستيم.مي
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حَنة   َٰ بَي 
ُتمح إحن ُكنُت لََعَ رََءيح

َ
ح  قَاَل تََٰيََٰقوحمح أ َب  حن ره م 

َٰ َوَءاتَ  َة  ى ح إحنح َفَمن يَنُِصُ يح محَن ٱ ّنح محنحُه رَۡحح َّلله
ي   سح
َ ََّتح ۖۥۡ َفَما تَزحيُدونَّنح َغيح َوتََٰيََٰقوحمح  ٦٣ َعَصيحُتُه

ۦح نَاقَُة ٱ ه ۖۡ َهَٰذح ح لَُكمح َءايَة  ۡرضح  َّلله
َ
ٓ أ ُكلح ِفح

ح
فََذُروَها تَأ

حُسوٓء   وَها ب حۖۡ َوََل َتَمسُّ ُخَذُكمح  ٱَّلله
ح
يب  قَرح  َعَذاب  َفَيأ

يهام ِۖ َفَعَقُروَها َفَقاَل َتَمتهُعواْ ِفح َدارحُكمح  ٦٤
َ
ََٰثَة أ حَك  ثََل َٰل َذ

ُذوب  
ُ َمكح ٌد َغيح ا جَ  ٦٥ وَعح ُرنَا ََنهيحَنا فَلَمه مح

َ
آَء أ

حينَ َصَٰلحح   َة   ا َوٱَّله حرَۡحح  َمَعُهۥ ب
ْ حنها َومحنح  َءاَمُنوا يح م  خحزح
َعزحيُز يَوحمحئحٍذِۚ إحنه َربهَك ُهَو ٱلحقَ 

حيَن  ٦٦وحيُّ ٱلح َخَذ ٱَّله
َ
َوأ

 ِفح دحتََٰيَٰرحهحمح َجَٰثحمحنَي 
ْ َبُحوا صح

َ
يحَحُة فَأ ْ ٱلصه  ٦٧َظلَُموا
 ُۗ ٓ اْ فحيَها َنوح ن لهمح َيغح

َ
ََل  َكأ

َ
ُۗ أ ْ َربهُهمح ََلٓ إحنه َثُموَداْ َكَفُروا

َ
 أ

د   َُموَد ُبعح ح ٓ إحبحَرَٰهحيَم  ٦٨ا ثل  َولََقدح َجآَءتح رُُسلَُنا
حٱلح  ْ ب ىَٰ قَالُوا َ ن جَ َسَلَٰم  بُّشح

َ
ۖۡ قَاَل َسَلَٰم ۖۡ َفَما بَلحَث أ آَء ا

ٍل َحنحيذ   حعحجح ٓ  ٦٩ ب ا رََءا ُل إحََلحهح فَلَمه َيُهمح ََل تَصح يحدح
َ
أ
 ْۚ يَفة  وحَجَس محنحُهمح خح

َ
رَُهمح َوأ آ  نَكح ْ ََل ََّتَفح إحنه قَالُوا

ٓ إحََلَٰ قَوحمح لُوط   لحَنا رحسح
ُ
تُُهۥ قَ  ٧٠ أ

َ
َرأ حَمة  َوٱمح َكتح آئ َفَضحح

ُقوَب  َحََٰق َيعح َحََٰق َومحن َوَرآءح إحسح َنََٰها بحإحسح ح  ٧١فَبَّشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفت: اي قوم من! به من بگوييد اگر از سوي 

پروردگارم دليل روشني داشته باشم و از جانب خود 

رحمتي به من ارزاني داشته باشد، حال اگر از فرمان او 

رابر )کيفر( خدا من را سرپيچي کنم چه کسي در ب

ياري خواهد کرد؟ شما که جز زيان بر من 

و اي قوم من! اين شتر خداست، و  ﴾63﴿ افزاييد؟.نمي

اي است، پس آن را بگذاريد تا در براي شما معجزه

زمين خدا بچرد، و هيچ گزندي به او نرسانيد که هر چه 

پس آنان  ﴾64﴿ آييد.زودتر به عذاب سختي گرفتار مي

را پي زدند و صالح بديشان گفت: سه روز در خانه شتر 

اي است که مند گرديد، اين وعدهو کاشانة خود بهره

پس هنگامي که فرمان ما  ﴾65﴿ دروغي در آن نيست.

در رسيد صالح و کساني را که همراه او ايمان آورده 

بودند به )سبب( رحمتي از سوي خويش نجات داديم و 

گمان رهانيديم، بياز خاري و رسوايي آن روز 

و صداي  ﴾66﴿ پروردگارت نيرومند و چيره است.

شديدي افراد ستمکار را فرا گرفت، و در خانه و 

آن   ﴾67﴿ کاشانة خود خشکيدند و بر چهره افتادند.

که گويي هرگز در آنجا نبودند، آري، قوم ثمود چنان

 پروردگارشان را انکار کردند. هان! نفرين بر ثمود باد.

همانا فرستادگان ما همواره با مژدگاني پيش  و ﴾68﴿

ابراهيم آمدند. سالم گفتند، ابراهيم جواب سالمشان را 

 اي بريان آورد.داد، آنگاه طولي نکشيد که گوساله

سوي آن دراز هنگامي که ديد دستشان به ﴾69﴿

شود اين کار را از آنان ناپسند )و ناشناخته( دانست نمي

که از يک مهمان انتظار )و آن را بر خالف آنچه 

رود دانست( و در دل خود) نسبت به آنان( ترسي مي

سوي قوم لوط فرستاده يافت، گفتند: مترس، ما به

و همسرش ايستاده بود و خنديد، آنگاه  ﴾71﴿ ايم.شده

 ﴾71﴿ او را مژده اسحاق و به دنبال وي يعقوب داديم.
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۠ َعجُ  نَا
َ
ُ َوأ لح

َ
ۖۡ َوَهََٰذا َبعحلح َشيح  وز  قَالَتح تََٰيََٰويحلََِتَٰٓ َءأ ًخا

يب   ٌء َعجح رح  ٧٢ إحنه َهََٰذا لَََشح مح
َ
َجبحنَي محنح أ َتعح

َ
ْ أ قَالُٓوا

ِۚ ٱ َيحتح َل ٱبلح هح
َ
ح َوَبرََكَُٰتُهۥ َعلَيحُكمح أ َُت ٱَّلله حۖۡ رَۡحح َّلله

حيد   إحنهُهۥ َۡححيد   ا َذَهَب  ٧٣ُمه ُع فَلَمه وح َعنح إحبحَرَٰهحيَم ٱلره
نُلَا ِفح قَوحمح لُوٍط وََجآَءتحُه ٱ ىَٰ يَُجَٰدح َ إحنه  ٧٤لحبُّشح

َٰه   وه
َ
نحيب   إحبحَرَٰهحيَم َۡلَلحيٌم أ رحضح َعنح  ٧٥مُّ عح

َ
إحبحَرَٰهحيُم أ َيَٰٓ

حَكۖۡ ِإَونهُهمح َءاتحيهحمح َعَذاٌب َهََٰذاۖٓۡ إحنهُهۥ  ُر َرب  مح
َ
قَدح َجآَء أ

ُدود   ُ َمرح ا  ٧٦ َغيح حهحمح  اَجآَءتح رُُسلَُنا لُوط  َولَمه َء ب ٓ َسح
حهحمح َذرحَع  َوضَ  يب   َوقَاَل َهََٰذا اَق ب وََجآَءهُۥ  ٧٧ يَوحٌم َعصح

 ْ رَُعوَن إحََلحهح َومحن َقبحُل ََكنُوا َملُوَن قَوحُمُهۥ ُيهح َيعح
ح  ي  ۖۡ ٱلسه َهُر لَُكمح طح

َ
ُؤََلٓءح َبَناِتح ُهنه أ ِۚ قَاَل تََٰيََٰقوحمح َهَٰٓ اتح

َ َوََل َُّتحزُ  ْ ٱَّلله لَيحَس محنُكمح فَٱتهُقوا
َ
ِۖ أ ٓ ونح ِفح َضيحَفح

يد   رَُجل   َت َما نَلَا ِفح َبَناتحَك  ٧٨رهشح ْ لََقدح َعلحمح قَالُوا
ُم َما نُرحيُد  محنح َحق   

لَ نه َلح  ٧٩ِإَونهَك تَلَعح
َ
َقاَل لَوح أ

ن  
وح َءاوحٓي إحََلَٰ رُكح

َ
حُكمح قُوهةً أ يد   ب تََٰيَٰلُوُط قَالُواْ  ٨٠ َشدح
ع  إحنها رُُسُل  حقحطح لحَك ب هح

َ
حأ ح ب َسح

َ
ْ إحََلحَكۖۡ فَأ لُٓوا حَك لَن يَصح  َرب 

تََكۖۡ إحنهُهۥ 
َ
َرأ َحٌد إحَله ٱمح

َ
حلح َوََل يَلحَتفحتح محنُكمح أ

حَن ٱَله م 
لَيحَس 

َ
بحُحْۚ أ ْۚ إحنه َموحعحَدُهُم ٱلصُّ َصاَبُهمح

َ
ٓ أ يُبَها َما ُمصح
حَقرحيب   بحُح ب  ٨١ ٱلصُّ

 
 
 
 
 
 

ن که پيرزنم و اين )هم( شوهرم گفت: واي بر من! آيا م

است و پير شده است فرزند به دنيا خواهم آورد؟ اين 

گفتند: آيا از کار خود  ﴾72﴿ چيزي شگفت آور است.

آيي؟ رحمت خدا و برکاتش بر شماست به شگفت مي

گمان او ستوده و از اهل بيت )نبوت و رسالت(، بي

م پس هنگامي که ترس از ابراهي ﴾73﴿ بزرگوار است.

دور شد و مژده بدو رسيد، دربارة قوم لوط با 

همانا ابراهيم  ﴾74﴿ فرستادگان ما به مجادله پرداخت.

اي  ﴾75﴿ بسي بردبار، آه کشنده و توبه کار بود.

ابراهيم! از اين )مجادله( دست بکش چرا که عذاب 

پروردگارت در رسيده است و به راستي برايشان عذابي 

و هنگامي که  ﴾76﴿ بازگشت خواهد آمد.بي

فرستادگان ما پيش لوط آمدند از آنان اندوهگين شد و 

از اينکه قدرت دفاع از ايشان را نداشت سخت دلتنگ 

و  ﴾77﴿ شد و گفت: امروز روز بسيار سختي است.

سوي او آمدند، و پيش از آن کارهاي قومش شتابان به

دادند، گفت: اي قوم من! آنها دختران زشت انجام مي

ترند، پس از خداوند د، و براي شما پاکيزهمن هستن

بترسيد و دربارة مهمانانم مرا رسوا نکنيد. آيا در ميان 

 ﴾78﴿ شود؟.شما مردي راهياب و راهنما يافت نمي
داني ما به دخترانت نيازي نداريم، و گفتند: تو که مي

گفت: اي  ﴾79﴿ خواهيم.داني که چه چيزي ميمي

! يا اينکه پناهگاه محکمي کاش بر شما توانايي داشتم

گفتند: اي نوح! ما  ﴾81﴿ بردم.داشتم و به آن پناه مي

فرستادگان پروردگارت هستيم، آنان به تو نخواهند 

ات را در پاسي از شب ببر و نبايد کسي رسيد، خانواده

از شما به پشت سر خود بنگرد، مگر همسرت که هر 

همانا موعد  آنچه به آنان برسد به او )هم( خواهد رسيد،

 ﴾81﴿ ايشان صبح است، آيا صبح نزديک نيست.
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ا جَ  نَا فَلَمه َطرح مح
َ
َٰلحَيَها َسافحلََها َوأ ُرنَا َجَعلحَنا َع مح

َ
آَء أ
َجاَرة   يل   َعلَيحَها حح ح ج  حن سح ن م  َسوهَمًة عحنَد  ٨٢ ُضود  مه مُّ

حَكۖۡ  حَبعحيد  َرب  َٰلحمحنَي ب َ محَن ٱلظه َيَن ۞ِإَوََلَٰ َمدح  ٨٣ َوَما هح
َخاُهمح 

َ
ْ ٱُشَعيحب  أ ُبُدوا ْۚ قَاَل تََٰيََٰقوحمح ٱعح حنح ا َ َما لَُكم م  َّلله

 ٓ حمحََياَنۖۡ إحّن ح َياَل َوٱل حمحكح ْ ٱل ۖۥۡ َوََل تَنُقُصوا ُهُ إحَلٍَٰه َغيح
يح  
َ َُٰكم ِبح َرى

َ
م   أ َخاُف َعلَيحُكمح َعَذاَب يَوح

َ
ٓ أ  ِإَوّن ح

حيط   َياَوتََٰيََٰقوحمح  ٨٤ ُمُّ حمحكح ْ ٱل فُوا وح
َ
ِۖ أ طح حٱلحقحسح محََياَن ب

ح َل َوٱل
ۡرضح 

َ ْ ِفح ٱۡلح ا َثوح َيآَءُهمح َوََل َتعح شح
َ
ْ ٱنلهاَس أ َوََل َتبحَخُسوا

يَن  دح سح ح َخيح   ٨٥ُمفح لهُكمح إحن ُكنُتم  بَقحيهُت ٱَّلله
َفحيظ  مُّ  ۠ َعلَيحُكم ِبح نَا

َ
محنحنَيْۚ َوَمآ أ ْ تََٰيَُٰشَعيحُب  ٨٦ ؤح قَالُوا

ُمُركَ 
ح
تَُك تَأ َصلَوَٰ

َ
َُك  أ ن نهَتح

َ
ن أ

َ
وح أ
َ
ٓ أ ُبُد َءابَآُؤنَا َما َيعح

يُد  َلحيُم ٱلرهشح نَت ٱۡلح
َ
ْۖۡ إحنهَك َۡل ُؤا َا َما نََشَٰٓ َٰنلح َو مح

َ
ٓ أ َعَل ِفح نهفح

حَنة   ٨٧ َٰ بَي 
ُتمح إحن ُكنُت لََعَ رََءيح

َ
ح  قَاَل تََٰيََٰقوحمح أ َب  حن ره م 

رحيدُ َوَرزَقَّنح محنحُه رحزحقًا َحَسن  
ُ
ْۚ َوَمآ أ َخالحَفُكمح إحََلَٰ  ا

ُ
نح أ
َ
أ

نحهَ 
َ
ُتْۚ َمآ أ َتَطعح َلََٰح َما ٱسح حصح

رحيُد إحَله ٱۡلح
ُ
َُٰكمح َعنحُهْۚ إحنح أ ى

نحيُب 
ُ
حُت ِإَوََلحهح أ حْۚ َعلَيحهح تََوُكه حٱَّلله  ب

ٓ إحَله  ٨٨َوَما تَوحفحيَّقح
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و هنگامي که فرمان ما در رسيد آن را زيرورو نموديم 

گل و )به طور( پياپي سنگباران  و آنجا را با سنگ

هايي که از سوي پروردگارت سنگ ﴾82﴿ کرديم.

هايي از ستمکاران دار بودند و اين چنين سنگنشان

سوي قوم مدين برادرشان شعيب و به ﴾83﴿ دور نيست.

را فرستاديم، گفت: اي قوم من! خدا را بپرستيد، شما 

و ترازو جز او معبود )راستيني( نداريد، و از پيمانه 

بينم، و من مکاهيد، من شما را خوب و در آسايش مي

و اي قوم  ﴾84﴿ ترسم.بر شما از عذاب روز فراگير مي

من! پيمانه و ترازو را دادگرانه و به تمام و کمال دهيد 

و از چيزهاي مردم نکاهيد، و در زمين فساد و تباهي 

)اي قوم من!( چيزي را که خداوند  ﴾85﴿ نکنيد.

گذارد. برايتان بهتر است، الل برايتان( باقي مي)ازمال ح

 ﴾86﴿ اگر مؤمن هستيد، و من بر شما نگاهبان نيستم.

دهد که گفتند: اي شعيب! آيا نمازت به تو فرمان مي

پرستيدند رها سازيم يا نتوانيم در آنچه را پدرانمان مي

خواهيم تصرف کنيم؟ گونه که مياموال خود آن

گفت: اي  ﴾87﴿ خردمند هستي. گمان تو بردبار وبي

قوم من! به من بگوييد اگر دليل آشکاري از پروردگارم 

داشته باشم و از سوي خود رزق و روزي خوبي به من 

توانم به خالف دستورات او عمل داده باشد )آيا مي

خواهم شما را از چيزي نهي کنم و خودم کنم؟(، و نمي

جز اصالح توانم مرتکب آن شوم. من تا آنجا که مي

خواهم، و توفيق من هم جز با خدا نيست، چيزي را نمي

 ﴾88﴿ گردم.سوي او باز ميام و بهو بر او توکل نموده
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حثحُل َمآ  يَبُكم م  ن يُصح
َ
ٓ أ َقاِقح َوتََٰيََٰقوحمح ََل ََيحرحَمنهُكمح شح

 ِۚ وح قَوحَم َصَٰلحح 
َ
وح قَوحَم ُهوٍد أ

َ
َصاَب قَوحَم نُوٍح أ

َ
َوَما قَوحُم  أ
 ُ حنُكم  وط  ل حَبعحيد  م  ْ َربهُكمح ُثمه تُوُبٓواْ  ٨٩ ب فحُروا َتغح َوٱسح

يم  َوُدود   ح رَحح َقُه  ٩٠إحََلحهحِۚ إحنه َرَب  ْ تََٰيَُٰشَعيحُب َما َنفح قَالُوا
ا َتُقوُل َكثحي   حمه ََٰك فحيَنا َضعحيف  ا م  ى ََل ِإَونها َلََنَ ۖۡ َولَوح ا

نَت 
َ
ٓ أ ُطَك لَرَََجحَنََٰكۖۡ َوَما حَعزحيز  عَ رَهح يحَنا ب

َقاَل  ٩١ لَ
حَن ٱ َعزُّ َعلَيحُكم م 

َ
ٓ  أ طح رَهح

َ
ُتُموهُ تََٰيََٰقوحمح أ َذح ح َوٱَّته َّلله

َملُوَن ُُمحيط   حَما َتعح ح ب ۖۡ إحنه َرَب  رحيًّا هح  ٩٢ َوَرآَءُكمح ظح
 ۡۖ َٰمحل  َٰ َمََّكنَتحُكمح إحّن ح َع

ْ لََعَ َملُوا َسوحَف َوتََٰيََٰقوحمح ٱعح
تحي
ح
لَُموَن َمن يَأ ۖۡ  هح َعَذاب  َتعح ب  َُيحزحيهح َوَمنح ُهَو َكَٰذح

ْ إحّن ح َمَعُكمح َرقحيب   تَقحُبٓوا ا جَ  ٩٣ َوٱرح ُرنَا َولَمه مح
َ
آَء أ

َة  ََنهيحَنا ُشَعيحب   حرَۡحح حيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ ب
َخَذتح  ا َوٱَّله

َ
حنها َوأ م 
َبُحواْ ِفح دحتََٰيَٰرحهحمح َجَٰ  صح

َ
يحَحُة فَأ ْ ٱلصه حيَن َظلَُموا ثحمحنَي ٱَّله

٩٤  ُۗٓ اْ فحيَها َنوح ن لهمح َيغح
َ
د   َكأ ََل ُبعح

َ
َيَن َكَما بَعحَدتح أ حَمدح ا ل 

رحَسلحَنا ُموََسَٰ أَِب ٩٥َثُموُد 
َ
َطَٰن  َولََقدح أ

بحنٍي  تََٰيَٰتحَنا وَُسلح مُّ
َن  ٩٦ ُر إحََلَٰ فحرحَعوح مح

َ
َنۖۡ َوَمآ أ َر فحرحَعوح مح

َ
َبُعٓواْ أ يْهۦح فَٱته َوَمََلح

َن  يد  فحرحَعوح حرَشح   ٩٧ ب
 
 
 
 
 
 
 
 

و اي قوم من ! مخالف با من، شما را بر آن ندارد که 

همان بالئي به شما برسد که به قوم نوح يا قوم هود يا 

 ﴾89﴿ قوم صالح رسيد، و قوم لوط از شما دور نيستند.

سوي او و از پروردگارتان آمرزش بخواهيد سپس به

ستدار گمان پروردگارم مهربان )و( دوبرگرديد، بي

اي شعيب! بسياري از آنچه را که  گفتند: ﴾91﴿ است.

فهميم و ما تو را در ميان خود ناتوان گويي نميمي

کرديم، ات نبود تو را سنگسار ميبينيم، و اگر قبيلهمي

گفت: اي قوم من!  ﴾91﴿ و تو پيش ما گرانقدر نيستي.

تر است؟ و ام در نزد شما از خداوند گراميآيا قبيله

ايد، را پشت سر خويش انداخته و فراموش کرده خدا

 کنيد احاطه دارد.گمان پروردگارم به آنچه ميبي

و اي قوم من بر روش و شيوة خودتان عمل  ﴾92﴿

کنم، به زودي کنيد، من نيز )به شيوة خود( عمل مي

خواهيد دانست که عذاب رسوا کننده به چه کسي 

گو است، رسد، )و خواهيد دانست( چه کسي دروغمي

و هنگامي  ﴾93﴿ چشم براه باشيد من هم چشم براهم.

که فرمان ما در رسيد شعيب و کساني را که همراه او 

ايمان آورده بودند به رحمتي از سوي خود نجات 

داديم، و صدايي مرگبار ستمکاران را در گرفت، پس 

 در خانه و کاشانة خود خشکيدند و از پاي درآمدند.

هرگز در آنجا نبودند، هان!  )چنانکه( گويي ﴾94﴿

نفرين و لعنت بر قوم مدين باد همانطور که قوم ثمود 

راستي موسي را همراه با و به ﴾95﴿ نفرين شدند.

به سوي  ﴾96﴿ هاي خود و دليل روشن فرستاديم.نشانه

فرعون و اشراف و رؤسايش )فرستاديم( پس آنان از 

ون فرمان فرعون پيروي کردند درحاليکه فرمان فرع

  ﴾97﴿ راست، و ماية هدايت نبود.

 



 سوره  هود                          233                                                      ترمجه معانى قرآن كريم     
 

 

 

حئحَس  ۖۡ َوب َرَدُهُم ٱنلهاَر وح
َ
ُدُم قَوحَمُهۥ يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح فَأ َيقح

ُروُد  حَموح ُد ٱل وحرح
ح َنة   ٩٨ٱل ۦح لَعح ه ْ ِفح َهَٰذح تحبحُعوا

ُ
َوَيوحَم  َوأ

حئحَس  قحَيََٰمةحِۚ ب
فُوُد ٱلح حَمرح حفحُد ٱل ۢنَبآءح  ٩٩ٱلر 

َ
حَك محنح أ َٰل َذ

حم  ٱلحقُ  يحَكۖۡ محنحَها َقآئ
ُهۥ َعلَ يد   َرىَٰ َنُقصُّ َوَما  ١٠٠وََحصح

ن َظلَُمٓواْ  َنَُٰهمح َوَلَٰكح َنتح َعنحُهمح َظلَمح غح
َ
ۖۡ َفَمآ أ نُفَسُهمح

َ
أ

ء   ح َۡ ح محن  ُعوَن محن ُدونح ٱَّلله ِتح يَدح
حَهُتُهُم ٱله ا  َءال همه ل

َ تَتحبح جَ  حَكۖۡ َوَما َزاُدوُهمح َغيح ُر َرب  مح
َ
حَك  ١٠١ يب  آَء أ َوَكَذَٰل

َ َظَٰ  َخَذ ٱلحُقَرىَٰ َوهح
َ
ٓ أ حَك إحَذا ُذ َرب  خح

َ
ۥٓ أ َذهُ خح

َ
ْۚ إحنه أ لحَمٌة

م   َلح
َ
يٌد  أ حَك ٓأَليَة   ١٠٢َشدح َٰل حَمنح َخاَف َعَذاَب  إحنه ِفح َذ ل 

َرةحِۚ  حَك يَوحم  ٱٓأۡلخح َٰل حَك يَوحم   َذ َٰل ُ ٱنلهاُس َوَذ حُموع  َله ُمه
ُهود   شح َجل  َوَما  ١٠٣مه

َ
ۥٓ إحَله ۡلح ُرهُ ح ُدود   نَُؤخ  عح يَوحَم  ١٠٤ مه
ٌس  تح ََل تََكلهُم َنفح

ح
حهحۚۦْ فَمحنحُهمح َشَّقح   يَأ  بحإحذحن

 إحَله
 فََفح  ١٠٥وََسعحيد  

ْ حيَن َشُقوا ا ٱَّله مه
َ
ٱنلهارح لَُهمح فحيَها فَأ

َُٰت  ١٠٦وََشهحيٌق  زَفحي   َمََٰو حيَن فحيَها َما َداَمتح ٱلسه َخَِٰلح
ال  وَ   َما َشآَء َربَُّكْۚ إحنه َربهَك َفعه

ۡرُض إحَله
َ حَما يُرحيُد  ٱۡلح

ل 
حيَن فحيَها َما  ١٠٧ نهةح َخَِٰلح َ حيَن ُسعحُدواْ َفَفح ٱۡلح

ا ٱَّله مه
َ
۞َوأ

ۡرُض إحَله َما َشآَء َربَُّكۖۡ َعَطآًء 
َ َُٰت َوٱۡلح َمََٰو َداَمتح ٱلسه

َ َُمحُذوذ     ١٠٨ َغيح
امت پيشاپيش قوم خود حرکت کرده، فرعون در روز قي

آنگاه آنان را به آتش درخواهد آورد، چه بد جايگاهي 

در اين دنيا و در  ﴾98﴿ شوند!.است که بدان وارد مي

روز قيامت نفرين بدرقة راه آنان است. چه بد عطائي 

اين از خبرهاي  ﴾99﴿ شود!.)به آنان( داده مي

، برخي از کنيمشهرهايي است که براي تو بازگو مي

اين شهرها هنوز باقي هستند و برخي از بيخ برکنده 

و ما بر آنان ستم نکرديم، بلکه  ﴾111﴿ اند.شده

خودشان بر خويشتن ستم کردند، و معبودانشان که به 

خواندند وقتي که پرستيدند و به فرياد ميغير از خدا مي

فرمان پروردگارت در رسيد چيزي را از آنان دفع 

و  ﴾111﴿ بر آنان جز نابودي نيافزودند.نکردند، و 

عذاب پروردگارت چنين است هرگاه شهرهايي را 

عقاب دهد که مردمانشان ستمگر باشند، به راستي 

به راستي  ﴾112﴿ عذاب خدا دردناک و سخت است.

اي در اين براي کسي که از عذاب آخرت بترسد نشانه

است، آن روزي است که مردم در آن گرد آورده 

هاي وند و آن روز روزي است که )اهوال و صحنهشمي

و آنرا مگر  ﴾113﴿ گردد.انگيزش( مشاهده ميوحشت

روزي که  ﴾114﴿ اندازيم.تا مدتي معيّن به تاخير نمي

کس جز به اذن او سخن رسد هيچ)قيامت( فرا مي

اي از اي از آنان بدبختند و دستهگويد، پس دستهنمي

نان که بدبختند در اما آ ﴾115﴿ آنان خوشبخت.

 اند، آنان در آنجا )در دم و بازدم خود( ناله دارند.آتش

آنان که در آنجا تا زماني که آسمانها و زمين  ﴾116﴿

مانند مگر مدت زماني که باقي است جاودانه مي

گمان پروردگار تو هر کاري پروردگارت بخواهد، بي

ه کو اما کساني ﴾117﴿ دهد.را که بخواهد انجام مي

برند و در آنجا تا اند در بهشت به سر ميخوشبخت

اند مگر زماني که آسمانها و زمين باقي است جاودانه

مدت زماني که پروردگارت بخواهد، بخشش بزرگي 

  ﴾118﴿ دهد که گسستني نيست.مي
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َية   ُبُد َهَٰٓ  فَََل تَُك ِفح محرح ا َيعح حمه ُبُدوَن إحَله م  ِۚ َما َيعح ُؤََلٓءح
يَبُهمح  َكَما ْۚ ِإَونها لَُمَوفُّوُهمح نَصح حن َقبحُل ُبُد َءابَآؤُُهم م  َيعح

َ َمنُقوص   َوَلَقدح َءاتَيحَنا ُموََس ٱلحكحَتََٰب  ١٠٩ َغيح
ََل َُكحَمة   ُتلحَف فحيهحِۚ َولَوح َ  َسَبَقتح محن فَٱخح حَك لَُقَضح ب  ره
َفح َشك   

ْۚ ِإَونهُهمح لَ حنحُه ُمرحيب   بَيحَنُهمح  ِإَو ١١٠ م 
ا نه ُُك   همه  ل
َملُونَ  حَما َيعح ْۚ إحنهُهۥ ب َمَٰلَُهمح عح

َ
حَينهُهمح َربَُّك أ  ١١١ َخبحي   ََلُوَف 

 ْْۚ ا َغوح محرحَت َوَمن تَاَب َمَعَك َوََل َتطح
ُ
َتقحمح َكَمآ أ إحنهُهۥ فَٱسح

ي   َملُوَن بَصح حَما َتعح حيَن َظلَُمواْ  ١١٢ ب ْ إحََل ٱَّله َكُنٓوا َوََل تَرح
َآَء َفتَ  َلح وح

َ
ح محنح أ حن ُدونح ٱَّلله ُكُم ٱنلهاُر َوَما لَُكم م  َمسه

وَن  ةَ َطَرَِفح ٱنلهَهارح َوُزلَف   ١١٣ُثمه ََل تُنَِصُ وَٰ
لَ قحمح ٱلصه

َ
ا َوأ

حَن  ح م  ي  َ ٱلسه هحَبح ََسَنَٰتح يُذح
ِۚ إحنه ٱۡلح حلح

حَك ٱَله َٰل ِۚ َذ اتح
َٰكحرحيَن 

حلذه َرىَٰ ل ح فَإح  ١١٤ذحكح َبح َر َوٱصح جح
َ
يُع أ َ ََل يُضح نه ٱَّلله

نحنَي  سح حُمحح ََل ََكَن محَن ٱلحُقُرونح محن َقبحلحُكمح  ١١٥ٱل فَلَوح
ْ بَقحيهة   ْولُوا

ُ
َن  أ ۡرضح إحَله قَلحيَل  َينحَهوح

َ  َعنح ٱلحَفَسادح ِفح ٱۡلح
َبَع  ُۗ َوٱته َنَيحَنا محنحُهمح

َ
نح أ حمه ْ فحيهح م  تحرحفُوا

ُ
ْ َمآ أ حيَن َظلَُموا  ٱَّله

 ُُمحرحمحنَي 
ْ لحَك ٱلحُقَرىَٰ  ١١٦َوََكنُوا ُهح َوَما ََكَن َربَُّك َلح
حُظلحم   لحُحوَن  ب لَُها ُمصح هح

َ
 ١١٧َوأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرستند در ترديد مباش، اينان پس، از بطالن آنچه مي

پرستند که پدرانشان در گذشته همان چيزهايي را مي

و کاستي  پرستيدند، و ما بهرة آنان را بدون هيچ کممي

و به درستي که ما کتاب  ﴾119﴿ به آنان خواهيم داد.

را به موسي داديم، آنگاه در آن اختالف شد، و اگر 

سخن پروردگارت از پيش بر اين نرفته بود قطعاً در 

شد و آنان سخت در شک و ميان آنان داوري مي

و پروردگارت )سزاي( اعمال همگان  ﴾111﴿ ترديدند.

کنند آگاه دهد و او به آنچه ميميکم و کا ست  را بي

اي پس همانگونه که فرمان يافته ﴾111﴿ است.

استقامت کن و )نيز( کسي که همراه تو روي به خدا 

کنيد، آورده است )بايد چنين کند( و سرکشي مي

به   ﴾112﴿ کنيد بيناست.گمان او به آنچه ميبي

ستمکاران گرايش پيدا نکنيد که آتش دوزخ به شما 

هد رسيد، و جز خدا دوستان و سرپرستاني نداريد، خوا

و در دو طرف روز و در  ﴾113﴿ گرديد.و ياري نمي

ها را از ها بديگمان نيکياوائل شب نماز بگزار، بي

 ﴾114﴿ برند. اين پندي است براي پندپذيران.ميان مي

و شکيبايي کن که خداوند پاداشن نيکوکاران را ضايع 

هاي قبل از شما اگر ر سدهد ﴾115﴿ نخواهد کرد.

آوردم که هايي فاضل و نيکوکار را به وجود نميانسان

کردند، اديان الهي به از فساد در روي زمين نهي مي

ها کم رفتند، اما اين نوع انسانطور کلي از ميان مي

بودند و سرانجام نجاتشان دادم. و ستمکاران به دنبال 

ا مغرور و فاسد خوشگذراني و تنعمي بودند که آنان ر

و پروردگارت  ﴾116﴿ کرده بود، گناهکار بودند.

هرگز بر آن نبوده است که شهرها را از روي ستم 

ويران کند درحاليکه ساکنان آن جاها نيکوکاران 

 ﴾117﴿ باشند.
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ة   مه
ُ
ۖۡ  َولَوح َشآَء َربَُّك َۡلََعَل ٱنلهاَس أ َدة  ََل يََزالُوَن وَ  َوَٰحح

ُۗ إح  ١١٨ ُُمحَتلحفحنيَ  حَك َخلََقُهمح َم َربَُّكْۚ َولحَذَٰل  َمن رهحح
َله

نهةح َوٱنلهاسح  ح
نه َجَهنهَم محَن ٱۡلح

َ
َِل مح
َ
حَك َۡل تح َُكحَمُة َرب  َوَتمه

َعحنَي  َجح
َ
  ١١٩أ

ۢنَبآءح ٱلرُُّسلح َما  نهُقصُّ َولُُك  
َ
َعلَيحَك محنح أ

ح ٱۡلحَ  ه حهۦح فَُؤاَدَكْۚ وََجآَءَك ِفح َهَٰذح حُت ب  قُّ َوَموحعحَظة  نُثَب 
حلحمُ  َرىَٰ ل محنحنَي َوذحكح محُنوَن  ١٢٠ؤح حيَن ََل يُؤح حَّله َوقُل ل 

َٰمحلُوَن  َٰ َمََّكنَتحُكمح إحنها َع ْ لََعَ َملُوا ُروٓ  ١٢١ٱعح ْ إحنها َوٱنَتظح ا
ُرونَ  ۡرضح ِإَوََلحهح  ١٢٢ ُمنَتظح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ح َغيحُب ٱلسه ه َوَّللح
ُر ُُكُُّهۥ مح

َ ح َعلَيحهحِۚ َوَما َربَُّك  يُرحَجُع ٱۡلح هُ َوتََوَّكه ُبدح فَٱعح
َملُوَن  ا َتعح حَغَٰفحٍل َعمه  ١٢٣ب

 
 
 
 

 ُسوَرةُ يُوُسَف 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ُمبحنيح 
ح كحَتَٰبح ٱل

حلحَك َءاتََٰيَُٰت ٱلح نَزلحَنَُٰه  ١الٓرِۚ ت
َ
ٓ أ ا إحنه

حي    َٰءنًا َعَرب قحلُوَن قُرح ََنحُن َنُقصُّ  ٢ا لهَعلهُكمح َتعح
َسَن  حح

َ
ٓ إحََلحَك َهََٰذا َعلَيحَك أ وحَحيحَنا

َ
ٓ أ حَما َقَصصح ب

ٱلح
إحذح  ٣ٱلحُقرحَءاَن ِإَون ُكنَت محن َقبحلحهۦح لَمحَن ٱلحَغَٰفحلحنَي 

َحَد َعَّشَ 
َ
يحُت أ

َ
بَتح إحّن ح َرأ

َ
أ بحيهح َيَٰٓ

َ
قَاَل يُوُسُف ۡلح

َكب   ُتهُ َكوح يح
َ
َس َوٱلحَقَمَر َرأ مح يَن ا َوٱلشه دح  ٤مح َلح َسَٰجح

 
 
 

خواست مردمان را يک امت و اگر پروردگارت مي

مگر  ﴾118﴿ داد، ولي همواره اختالف دارند.قرار مي

کسي که خداوند به و رحم کرده باشد، و براي اين 

آنان را آفريده است، و سخن پروردگارت بر اين رفته 

 کنم.است که قطعاً جهنم را از همگي جن و انس پر مي

و از اخبار پيامبران تمام آنچه را که بدان نياز  ﴾119﴿

خوانيم تا دلت را بدان استوار بداريم، در داري بر تو مي

ضمن اين )سوره( براي تو حق آمده است، و براي 

و به  ﴾121﴿ مؤمنان پند و يادآوري )مهمي( است.

آورند، بگو: بر شيوة خود عمل کساني که ايمان نمي

و چشم به راه باشيد،  ﴾121﴿ کنيم.يکنيد ما نيز عمل م

و )آگاهي از( غيب  ﴾122﴿ ما نيز چشم به راهيم.

آسمانها و زمين ويژة خداست، و همة کارها به او 

گردد، پس او را بپرست، و بر او توکل کن، و برمي

 ﴾123﴿ کنند غافل نيست.پروردگارت از آنچه مي
 

 سوره يوسف
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

ما  ﴾1﴿ هاي کتاب روشن است.، الم، را. اين آيهالف

را )به صورت( کتاب خواندني و )به زبان( عربي فرو آن

ما از طريق اين  ﴾2﴿. فرستاديم باشد که شما دريابيد

قرآن و از جانب خويش بهترين سرگذشها را براي تو 

 خبران بودي.کنيم، هر چند پيش از آن بيبازگو مي

ه پدرش گفت: اي پدر آنگاه که يوسف ب ﴾3﴿

)عزيز(م، همانا من يازده ستاره و خورشيد و ماه را در 

 ﴾4﴿ برند!.خواب ديدم که برايم سجده مي
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حَك َفَيكحيُدواْ  َوت َٰٓ إحخح يَاَك لََعَ ُصصح رُءح قَاَل تََٰيَُٰبَّنه ََل َتقح
نَسَٰنح َعُدو    ح

حَلح يحَطََٰن ل بحني   لََك َكيحًداۖۡ إحنه ٱلشه  ٥مُّ
ح  وحيلح َك ََيحَتبحيَك َوَكَذَٰل

ح
حُمَك محن تَأ َربَُّك َوُيَعل 

ُقوَب  َٰٓ َءالح َيعح
َمَتُهۥ َعلَيحَك َولََعَ حعح َحادحيثح َوُيتحمُّ ن

َ ٱۡلح
ْۚ إحنه  َحََٰق بََويحَك محن َقبحُل إحبحَرَٰهحيَم ِإَوسح

َ
َٰٓ أ َها لََعَ َتمه

َ
َكَمآ أ

۞لهَقدح ََكَن ِفح يُوُسَف  ٦ َربهَك َعلحيٌم َحكحيم  
ٓ َءاتََٰيَٰت  ِإَو َوتحهۦح حلحنَي  خح آئ حلسه

ْ ََلُوُسُف  ٧ل  إحذح قَالُوا
َفح 
بَانَا لَ

َ
َبٌة إحنه أ حيَنا محنها َوََنحُن ُعصح ب

َ
َحبُّ إحََلَٰٓ أ

َ
ُخوُه أ

َ
َوأ

بحنٍي  َضَلَٰل   ۡرض   ٨مُّ
َ
رَُحوهُ أ وح ٱطح

َ
ُتلُواْ يُوُسَف أ ا ََيحُل ٱقح

بحيُكمح 
َ
ُه أ ْ محنُۢ لَُكمح وَجح ۦح قَوحم   َوتَُكونُوا ه دح ا َبعح
نَي  حل   قَاَل  ٩َصَٰلححح حنحُهمح  قَآئ ْ يُوُسَف م  ُتلُوا ََل َتقح

يهاَرةح إحن  ُض ٱلسه ُه َبعح ح يَلحَتقحطح ُب 
لحُقوُه ِفح َغَيََٰبتح ٱۡلح

َ
َوأ

َٰعحلحنَي  بَانَا َمالََك ََل تَ  ١٠ُكنُتمح َف
َ
أ ْ َيَٰٓ  قَالُوا

ح
َٰ َ۬مأ نها لََعَ

ُحوَن يُوُسَف ِإَونها ََلُۥ لََنَٰ  لحُه َمَعَنا َغد   ١١صح رحسح
َ
ا أ

َتعح َوَيلحَعبح  قَاَل إحّن ح  ١٢ِإَونها ََلُۥ لََحَٰفحُظوَن يَرح
حئحُب  ُكلَُه ٱَّل 

ح
ن يَأ
َ
َخاُف أ

َ
حهۦح َوأ َهُبواْ ب ن تَذح

َ
ٓ أ ُزنُّنح ََلَحح

نُتمح َعنحُه َغَٰفحلُوَن 
َ
حئحُب  ١٣َوأ َكلَُه ٱَّل 

َ
حنح أ  لَئ

ْ قَالُوا
َبةٌ  آ إحذ   َوََنحُن ُعصح وَن إحنه ُ  ١٤ا لهَخَِٰسح

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

گفت: فرزندم! خوابت را براي برادرانت بيان مکن که 

گمان شيطان دشمن کنند، بيبراي تو بدانديشي مي

و بدينسان پروردگارت تو را  ﴾5﴿ آشکار انسان است.

آموزد و نعمت گزيند و تعبير خوابها را به تو ميبر مي

کند همانطور يعقوب کامل مي خود را بر تو و خاندان

که پيش از اين بر پدرانت ابراهيم و اسحاق کامل نمود. 

گمان بي ﴾6﴿ گمان پروردگارت دانا و حکيم است.بي

در )سرگذشت( يوسف و برادرانش براي پرسشگران 

که گفتند: همانا يوسف هنگامي ﴾7﴿ هايي است.نشانه

ال آنکه ما و برادرش در نزد پدرمان از ما محبوبترند، ح

گمان پدرمان در اشتباه گروهي نيرومند هستيم، بي

يوسف را بکشيد يا او را به  ﴾8﴿ آشکاري است.

سرزميني بيافکنيد تا توجه پدرتان فقط به شما بوده و 

اي از گوينده ﴾9﴿ پس از آن گروهي شايسته باشيد.

آنان گفت: يوسف را مکشيد و او را به ژرفاي چاه 

از مسافران او را برگيرد، اگر  بياندازيد تا کسي

گفتند: پدر جان! چرا  ﴾11﴿ خواهيد کاري بکنيد.مي

نسبت به يوسف به ما اطمينان نداري حال آنکه ما 

او را فردا با ما بفرست تا  ﴾11﴿ خيرخواه او هستيم؟.

بخورد و بازي کند، و ما نگاهبان و مراقب وي خواهيم 

گردم، هگين ميگفت: اگر او را ببريد اندو ﴾12﴿ بود.

ترسم درحاليکه شما از او غافل هستيد گرگ وي و مي

 -گفتند: اگر گرگ او را بخورد  ﴾13﴿ را بخورد.

آنگاه زيانکار  -درحاليکه ما گروه نيرومندي هستيم 

   ﴾14﴿ خواهيم بود.
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ن ََيحَعلُوهُ ِفح َغَيََٰبتح 
َ
ْ أ َُعٓوا َجح

َ
حهۦح َوأ  ب

ْ ا َذَهُبوا فَلَمه
ْۚ وَ  ح ُب 

رحهحمح َهََٰذا وَُهمح ََل ٱۡلح مح
َ
حأ حَئنهُهم ب ٓ إحََلحهح تَلُنَب  وحَحيحَنا

َ
أ
ُعُروَن  بَاُهمح عحَشآء   ١٥يَشح

َ
قَالُواْ  ١٦َيبحُكوَن  وََجآُءٓو أ

َنا يُوُسَف عحنَد َمَتَٰعحَنا  تَبحُق َوتََركح بَانَآ إحنها َذَهبحَنا نَسح
َ
أ َيَٰٓ

حمُ  نَت ب
َ
ٓ أ حئحُبۖۡ َوَما َكلَُه ٱَّل 

َ
محن  فَأ

َا َولَوح ُكنها  ؤح نله
قحنَي  هۦح  ١٧َصَٰدح َٰ قَمحيصح حَدم  وََجآُءو لََعَ ِۚ  ب ب  قَاَل  َكذح

ر   مح
َ
نُفُسُكمح أ

َ
لَتح لَُكمح أ ۖۡ بَلح َسوه ُ اۖۡ َفَصَبح  ََجحيل  َوٱَّلله

ُفوَن  َٰ َما تَصح َتَعاُن لََعَ حُمسح  وََجآَءتح َسيهاَرة   ١٨ٱل
دح 
َ
 َوارحَدُهمح فَأ

ْ رحَسلُوا
َ
ىَٰ َهََٰذا فَأ َ ۖۥۡ قَاَل تََٰيَٰبُّشح حَوهُ ََلَٰ َدل

وهُ  ُغَلَٰم ْۚ  ََسُّ
َ
ْۚ َوأ حَضََٰعة  َملُوَن َوٱ ب حَما َيعح ُۢ ب ُ َعلحيُم  ١٩َّلله

حَثَمِۢن َِبحس   هُ ب وح ُدوَدة   َوَۡشَ ْ فحيهح محَن  َدَرَٰهحَم َمعح َوََكنُوا
يَن  َٰهحدح حهح َوقَاَل  ٢٠ٱلزه ت

َ
َرأ مح َ َلح حِصح َُٰه محن م  ى ََتَ حي ٱشح ۦٓ ٱَّله

َذهُۥ َوَل   وح َنتهخح
َ
ٓ أ ن يَنَفَعَنا

َ
َُٰه َعََسَٰٓ أ رحّمح َمثحَوى كح

َ
اْۚ أ

ُوُسَف ِفح  نها َلح حَك َمكه حَمُهۥ محن َوَكَذَٰل َُعل  ۡرضح َونلح
َ ٱۡلح

نه  ۦح َوَلَٰكح رحه مح
َ
َٰٓ أ ُ ََغلحٌب لََعَ ِۚ َوٱَّلله َحادحيثح

َ وحيلح ٱۡلح
ح
تَأ

لَُموَن  ََثَ ٱنلهاسح ََل َيعح كح
َ
ۥٓ َولَمه  ٢١أ هُ ُشده

َ
ا بَلََغ أ

م   نحنَي ا وَعحلحم  َءاَتيحَنَُٰه ُحكح سح حُمحح حَك ََنحزحي ٱل ْۚ َوَكَذَٰل  ٢٢ا
 
 
 
 
 

 

 

 

 

و هنگامي که او را بردند و تصميم گرفتند وي را به 

را ژرفاي چاه بياندازد به او وحي نموديم که قطعاً آنان

در آينده از اين کارشان خبر خواهي کرد، درحاليکه 

و شبانگاه، گريان به نزد پدرشان  ﴾15﴿ مند.فهنمي

گفتند: اي پدر! ما رفتيم که مسابقه دهيم  ﴾16﴿ آمدند.

و يوسف را نزد اسباب و اثاثيه خود گذاشتيم و گرگ 

داري هر چند او را خورد، و تو هرگز ما را باور نمي

و پيراهن او را آلوده به خون  ﴾17﴿ راستگو هم باشيم.

: )نه(! بلکه نفس شما کار زشتي دروغين آوردند، گفت

را براي شما آرسته است، و من صبر نيک را پيشه 

داريد خداوند ياور من کنم، و بر آنچه بيان ميمي

و کارواني آمد و آب آورِ خود را  ﴾18﴿ است.

فرستادند و او دلوش را به پايين انداخت )و( گفت: 

االيي مژده باد که اين نوجواني است. و او را به عنوان ک

 کردند داناست.پنهان داشتند و خداوند به آنچه مي

و او را به پول ناچيزي )و تنها( به چند درهم  ﴾19﴿

و کسي  ﴾21﴿ عالقه بودند.فروختند و نسبت به او بي

از اهل مصر که او را خريداري کرد به زنش گفت: او 

را گرامي دار، شايد به ما سود ببخشد يا او را به 

. بدينسان ما يوسف را در سرزمين فرزندي بگيريم

تمکين داديم، و تا تعبير خوابها را بدو بياموزيم، و 

خداوند بر کار خود چيره و غالب است اما بيشتر مردم 

و چون به حالت رشد و کمال خود  ﴾21﴿ دانند.نمي

رسيد به او داوري و دانايي داديم، و بدينسان به 

 ﴾22﴿ دهيم.نيکوکاران پاداش مي
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هۦح وََغلهَقتح وَ  سح ِتح ُهَو ِفح بَيحتحَها َعن نهفح
َرََٰوَدتحُه ٱله

 َٰ بحَو
َ ٓ ٱۡلح ح حۖۡ إحنهُهۥ َرَب  تح َهيحَت لََكْۚ قَاَل َمَعاَذ ٱَّلله

َب َوقَالَ
َٰلحُموَن  لحُح ٱلظه َسَن َمثحَواَيۖۡ إحنهُهۥ ََل ُيفح حح

َ
َولََقدح  ٢٣أ

ن ره 
َ
ََلٓ أ حَها لَوح حهحۖۦۡ وََهمه ب تح ب حَك َهمه حهحۚۦْ َكَذَٰل َهََٰن َرب  َءا بُرح

ْۚ إحنهُهۥ محنح عحَبادحنَا  َشآَء وَٓء َوٱلحَفحح حَف َعنحُه ٱلسُّ َِصح نلح
نَي  لَصح حُمخح تح قَمحيَصُهۥ محن  ٢٤ٱل َاَب َوقَده تََبَقا ٱبلح َوٱسح

ِۚ  ُدبُر   َابح
ا ٱبلح حَدَها َلَ َفَيا َسي 

لح
َ
قَالَتح َما َجَزآُء َمنح َوأ

لح  هح
َ
حأ َراَد ب

َ
م   ًءاَك ُسوٓ أ َلح

َ
وح َعَذاٌب أ

َ
َجَن أ ن يُسح

َ
ٓ أ  ٢٥ إحَله

ِۚ وََشهحَد َشاهحد   َسح َ َرََٰوَدتحّنح َعن نهفح حنح  قَاَل هح ٓ م  لحَها هح
َ
 أ

ده محن ُقُبل  
َفَصَدقَتح وَُهَو محَن  إحن ََكَن قَمحيُصُهۥ قُ

بحنَي  َٰذح َك
 ِإَون ََكَن قَمحيُصُهۥ قُده محن ُدبُر   ٢٦ٱلح

قحنَي وَُهَو  فََكَذبَتح  َٰدح ا رََءا قَمحيَصُهۥ  ٢٧محَن ٱلصه فَلَمه
ۖۡ إحنه َكيحَدُكنه قَاَل إحنهُهۥ  قُده محن ُدبُر   ُكنه محن َكيحدح

يم   رحضح َعنح  ٢٨ َعظح عح
َ
فحرحي يُوُسُف أ َتغح َهََٰذاْۚ َوٱسح

َاطح  ِۖ إحنهكح ُكنتح محَن ٱۡلح ۢنبحكح َ َوة   ٢٩نَي َّلح حسح  ۞َوقَاَل ن
حمَ  َٰوحُد َفتَ ِفح ٱل َعزحيزح تَُر

ُت ٱلح
َ
َرأ يَنةح ٱمح هحۖۦۡ دح سح ََٰها َعن نهفح ى

ََٰها ِفح َضَلَٰل   ى ََنَ
ۖۡ إحنها لَ بحني   قَدح َشَغَفَها ُحبًّا   ٣٠ مُّ

 
 
 
 
 
 
 
 

اش بود مکّارانه خواست تا او و زني که يوسف در خانه

را از )پاکدامني( خود به در کند، و درها را بست و 

ت به کار شو. يوسف گفت: به گفت: بيا جلو، و دس

برم و او )= عزيز مصر( سرور من است، خداوند پناه مي

گمان ستمکاران رستگار مرا گرامي داشته است، بي

و به راستي آن زن قصد )زدنِ(  ﴾23﴿ گردند.نمي

يوسف کرد و يوسف )نيز( قصد )انتقام گرفن از( او 

م تا نمود اما برهان پروردگارش را ديد. ما چنين کردي

بدي و ناشايستي را از او دور سازيم، چرا که او از 

و با همديگر  ﴾24﴿ بندگان پاکيزه و برگزيدة ما بود.

سوي درشتافتند و آن زن پيراهن يوسف را از پشت به

پاره کرد. شوهرش را دم در دريافت. )زن به شوهر 

خود( گفت: سزاي کسي که نسبت به همسرت قصد 

جز اين که يا زنداين  انجام کار زشت کند چيست

يوسف گفت:  ﴾25﴿ گردد يا عذابي دردناک ببيند؟.

او با نيرنگ مرا به خود خواند، و شاهدي از خانوادة آن 

زن گواهي داد که اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده 

گويد، و يوسف از دروغگويان باشد زن راست مي

و اگر پيراهنش از پشت پاره شده باشد  ﴾26﴿ است.

 گويد و او )= يوسف( از راستگويان است.روغ ميزن د

هنگامي که )عزيز مصر( ديد پيراهن يوسف از  ﴾27﴿

پشت پاره شده است، گفت: اين از مکر شماست، آري! 

)عزيز مصر  ﴾28﴿ مکرتان )بسيار( بزرگ است.

گفت:( اي يوسف! از اين ماجرا در گذر )و تو نيز اي 

از خطاکاران  زن!( براي گناهت آمرزش بخواه که تو

و گروهي از زنان شهر گفتند: زن عزيز   ﴾29﴿ اي.بوده

خواهد که از)پاکدامني( خويش مکّارانه از غالمش مي

در گذرد، به راستي عشق )يوسف( در دلش جاي کرده 

  ﴾31﴿ بينيم.است، همانا او را در گمراهي آشکاري مي
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تح إحََلحهح 
رحَسلَ
َ
رحهحنه أ

حَمكح ا َسمحَعتح ب َتَدتح لَُهنه فَلَمه عح
َ
نه َوأ

َدة  ُمتهَك  حين   ا َوَءاتَتح ُكه َوَٰحح ك  حنحُهنه سح ا َوقَالَتح م 
ۖۡ فَ  يحهحنه

ُرجح َعلَ َن ٱخح عح نَُهۥ َوَقطه ََبح كح
َ
ۥٓ أ َنُه يح

َ
ا َرأ لَمه

ٓ إحَله  ا إحنح َهََٰذا ح َما َهََٰذا بََّشً ه َيُهنه َوقُلحَن َحََٰش َّللح يحدح
َ
أ

ُتنهّنح فحيهحِۖ  ٣١َكرحيم   َملَك   حي لُمح
قَالَتح فََذَٰلحُكنه ٱَّله

َعلح َولََقدح َرََٰودتُُّهۥ  حن لهمح َيفح َصَمۖۡ َولَئ َتعح هۦح فَٱسح سح َعن نهفح
َجَُنه َوََلَُكون   َٰغحرحيَن َمآ َءاُمُرهُۥ لَيُسح حَن ٱلصه َقاَل  ٣٢ا م 

 ٓ ُعونَّنح ا يَدح َحبُّ إحََله محمه
َ
ُن أ جح ح ح ٱلس  هحِۖ ِإَوَله إحََلح َرب 

حَن  ُكن م 
َ
ُب إحََلحهحنه َوأ صح

َ
 َعّن ح َكيحَدُهنه أ

حفح تَِصح
َجَٰهحلحنَي 

َتَجاَب ََلُۥ َربُُّهۥ فََِصََف َعنحُه  ٣٣ٱلح فَٱسح
محيُع ٱلحَعلحيُم  ْۚ إحنهُهۥ ُهَو ٱلسه حنُۢ  ٣٤َكيحَدُهنه ُثمه بََدا لَُهم م 
ُجُننه  ْ ٱٓأۡلتََٰيَٰتح لََيسح ُوا

َ
دح َما َرأ َٰ ححني  َبعح  ٣٥ ُهۥ َحِته

َن َفَتَيا جح ح ٓ َوَدَخَل َمَعُه ٱلس  ٓ إحّن ح َحُدُهَما
َ
 نحِۖ قَاَل أ

َ
ٓ أ َّٰنح َرى

ُ َُخحر   ِصح عح
َ
رَ أ

َ
ٓ أ َسح اۖۡ َوقَاَل ٱٓأۡلَخُر إحّن ح

ح
َق َرأ حُل فَوح ۡحح

َ
ٓ أ َّٰنح ى

ٓۖۡ إحنها نَرَ ُخبح   وحيلحهۦح
ح
حَتأ حئحَنا ب ُ محنحُهۖۡ نَب  يح ُكُل ٱلطه

ح
ََٰك ا تَأ ى

نحنَي مح  سح حُمحح تحيُكَما َطَعام   ٣٦َن ٱل
ح
ۦٓ  َقاَل ََل يَأ حهح زَقَان تُرح

تُُكَما 
ح
ا إحَله َنبهأ َٰلحُكَما محمه ْۚ َذ تحَيُكَما

ح
ن يَأ
َ
وحيلحهۦح َقبحَل أ

ح
حَتأ ب

 ِۚ ٓ ح َمّنح َرَب 
م   َعله ُت محلهَة قَوح ح َله يُ  إحّن ح تََركح حٱَّلله محُنوَن ب ؤح

َرةح ُهمح َكَٰفح  حٱٓأۡلخح   ٣٧ُروَن وَُهم ب
 
 

 

 

 

 

 

و هنگامي که )زن عزيز( نيرنگ ايشان را شنيد کسي را 

هايي فراهم ديد و دنبال آنان فرستاد و براي آن بالش

چاقويي به دست هر يک از آنان داد و )به يوسف( 

گفت: وارد مجلس ايشان شو. آنگاه چون او را ديد 

گفتند:  هاي خويش را بريدند وبزرگش يافتند و دست

اي بزرگوار اءاهلل! اين انسان نيست، بلکه فرشتهماش

گفت: اين است آن کسي که مرا به خا طر  ﴾31﴿ است.

او سرزنش کرده بوديد، و به راستي وي را به خويشتن 

ام ولي او خويشتن داري کرد، و اگر آنچه را خوانده

دهم انجام ندهد قطعاً زنداني که به او دستور مي

گفت:  ﴾32﴿ واهد بود.شود و خوار و زبون خمي

پروردگارا! زندان براي من خوشايندتر از چيزي است 

را از من خوانند، و اگر مکر آنانکه مرا به آن فرا مي

باز نداري به آنان گرايش پيدا کرده و از زمرة نادانان 

پروردگارش دعاي او را اجابت کرد و  ﴾33﴿ گردم.مي

مان او شنواي گکيد و مکر آنان را از او باز داشت. بي

ها را ديدند آنگاه پس از آنکه نشانه ﴾34﴿ داناست.

 چنين به نظرشان رسيد که او را تا مدتي زنداني کنند.

و دو جوان با او وارد زندان شدند، يکي از آن  ﴾35﴿

دو گفت: من در خواب ديدم که انگور براي شراب 

فشارم، و ديگري گفت: من در خواب ديدم که بر مي

خورند، ام که مرغان از آن مياني برداشتهسر خويش ن

ما را از تعبير آن با خبر کن که تو را از زمرة نيکوکاران 

يوسف گفت: پيش از آنکه غذايتان به  ﴾36﴿ بينيم.مي

شما برسد شما را از تعبير خوابتان آگاه خواهم ساخت، 

گويم از چيزهايي اين )تعبير خواب( که به شما مي

به من آموخته است. به راستي که است که پروردگارم 

آورند و به من آيين قومي را که به خدا ايمان نمي

  ﴾37﴿ ام.باورند ترک گفتهآخرت نيز بي
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ُقوَبْۚ َما  َحََٰق َوَيعح ُت محلهَة َءابَآءحٓي إحبحَرَٰهحيَم ِإَوسح َوٱتهَبعح
 ِۚ ء  ح َۡ ح محن  حٱَّلله حَك ب ّشح

ُّ ن ن
َ
ٓ أ حَك محن فَضح  ََكَن نَلَا َٰل لح َذ

ََثَ ٱنلهاسح ََل  كح
َ
نه أ ح َعلَيحَنا َولََعَ ٱنلهاسح َوَلَٰكح ٱَّلله

ُكُروَن  َباب   ٣٨يَشح رح
َ
نح َءأ جح ح َبح ٱلس  حقُوَن  تََٰيََٰصَٰحح َتَفر  مُّ

مح ٱ
َ
ٌ أ اُر َخيح ُد ٱلحَقهه َٰحح ُ ٱلحَو َله  ٣٩َّلله

َ
َمَر أ

َ
ح أ ه إحَله َّللح

ح  حَك ٱل  َٰل ٓ إحيهاُهْۚ َذ ْ إحَله ُبُدٓوا ََثَ َتعح كح
َ
نه أ حُم َوَلَٰكح َقي 

يُن ٱلح
لَُموَن  ٓ  ٤٠ٱنلهاسح ََل َيعح ۦٓ إحَله حهح ُبُدوَن محن ُدون َما َتعح

َمآء   سح
َ
حَها  أ ُ ب نَزَل ٱَّلله

َ
ٓ أ ا نُتمح َوَءابَآؤُُكم مه

َ
ٓ أ يحُتُموَها َسمه

آ  مه
َ
نح أ جح ح َبح ٱلس  ُم تََٰيََٰصَٰحح ُكح

محن ُسلحَطٍَٰنِۚ إحنح ٱۡلح
َحُدُكَما فَيَ 

َ
َّقح َربهُهۥ َُخحر  أ لَُب سح ا ٱٓأۡلَخُر َفُيصح مه

َ
اۖۡ َوأ

 ُ يح ُكُل ٱلطه
ح
حي فحيهح َفَتأ ُر ٱَّله مح

َ َ ٱۡلح هحۚۦْ قَُضح سح
ح
أ محن ره

تحَيانح  َتفح نهُهۥ نَاج   ٤١تَسح
َ
حي َظنه أ حَّله حنحُهَما  َوَقاَل ل م 

ُكرح يح 
حهۦحٱذح َر َرب 

يحَطَُٰن ذحكح َُٰه ٱلشه نَسى
َ
حَك فَأ   عحنَد َرب 

نحنيَ  َع سح نح بحضح جح ح بحَث ِفح ٱلس 
ٓ  ٤٢ فَلَ حَملحُك إحّن ح َوقَاَل ٱل

َرىَٰ َسبحَع َبَقَرَٰت  
َ
َمان   أ ُكلُُهنه  سح

ح
 َسبحٌع عحَجاف  يَأ

ِۖ  وََسبحَع ُسۢنُبَلٍَٰت ُخۡضح   حَسَٰت  َخَر يَاب
ُ
َها  َوأ يُّ

َ
أ  َيَٰٓ

ُ
حَمَِل ٱل

َُبُ  حلرُّءحيَا َتعح تََٰيََٰ  إحن ُكنُتمح ل ُتو يح ِفح رُءح فح
َ
  ٤٣وَن أ
 
 
 
 

 

 

 

 

 

و از آئين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروي 

ام، ما را نسزد که چيزي را شريک خدا کنيم، اين کرده

فضل خدا بر ما و مردم است ولي بيشتر مردم سپاس 

دوستان زنداني من! آيا خدايان  ﴾38﴿ گذارند.نمي

به  ﴾39﴿ گوناگون بهترند يا خدايي يگانه )و( چيره؟.

هايي را که شما و پدرانتان پرستيد مگر نامجاي او نمي

ايد، خداوند )هيچ( دليل و برهاني بر )صحت( نهاده

آنان نفرستاده است. فرمانروايي از آن خداست و فرمان 

داده که جز او را نپرستيد، اين است دين راست و 

اي دو رفيق  ﴾41﴿ دانند.استوار ولي بيشتر مردم نمي

ا يکي از شما به سرور خود شراب خواهد زنداني من! ام

شود و پرندگان از نوشاند، و اما ديگري به دار زده مي

سرش خواهند خورد. امري که دربارة آن پرستش 

و به يکي از آن  ﴾41﴿ کرديد قطعي و حتمي است.مي

يابد، گفت: مرا در نزد دانست رهايي ميدو که مي

که سرورت ياد کن، پس شيطان از يادش بُرد 

پروردگارش را ياد کند، بنابراين چند سالي در زندان 

و پادشاه گفت: من در خواب هفت گاو  ﴾42﴿ ماند.

خوردند، و چاق را ديدم که هفت گاو الغر آنها را مي

هفت خوشة سبز و هفت خوشة خشک ديگر را ديدم. 

کنيد نظر خود را اي بزرگان! اگر خوابها را تعبير مي

  ﴾43﴿ اريد.دربارة خوابم بيان د
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َلَٰم ِۖ  حح
َ
َغَُٰث أ ضح

َ
ْ أ َلَٰمح  قَالُٓوا حح

َ وحيلح ٱۡلح
ح
حَتأ َوَما ََنحُن ب

حَعَٰلحمحنَي  ٍة  ٤٤ب مه
ُ
َد أ َكَر َبعح حي ََنَا محنحُهَما َوٱده َوقَاَل ٱَّله

لُونح  رحسح
َ
وحيلحهۦح فَأ

ح
حَتأ حُئُكم ب نَب 

ُ
۠ أ نَا
َ
َها  ٤٥أ يُّ

َ
يُوُسُف أ

فحتحَنا ِفح 
َ
يُق أ ح د  ح َمان   َسبحعح َبَقَرَٰت  ٱلص  ُكلُُهنه َسبحٌع  سح

ح
يَأ

حَسَٰت   عحَجاف  وََسبحعح ُسۢنُبَلٍَٰت ُخۡضح   َخَر يَاب
ُ
ٓ  َوأ ح

لهَعل 
لَُموَن  ُع إحََل ٱنلهاسح لََعلهُهمح َيعح رحجح

َ
رَُعوَن قَاَل  ٤٦أ تَزح

ب  
َ
نحنَي َدأ ۦٓ إحَله َسبحَع سح ا َفَما َحَصدتُّمح فََذُروهُ ِفح ُسۢنُبلحهح

ُكلُوَن قَلحيَل  
ح
ا تَأ حمه حَك َسبحع   ٤٧ م  َٰل دح َذ ِتح محنُۢ َبعح

ح
ُثمه يَأ

ُكلحَن 
ح
َداد  يَأ ُتمح لَُهنه إحَله قَلحيَل  شح مح ا َما قَده حمه  م 
ُنوَن  حَك  ٤٨ُِتحصح َٰل دح َذ ِتح محنُۢ َبعح

ح
فحيهح ُيَغاُث  ََعم  ُثمه يَأ

وَن  ُ حَملح  ٤٩ٱنلهاُس َوفحيهح َيعحِصح حهحۖۦۡ َوقَاَل ٱل ُك ٱئحُتو يح ب
حَك فَسح  عح إحََلَٰ َرب  ا َجآَءُه ٱلرهُسوُل قَاَل ٱرحجح لحُه َما فَلَمه

هحنه  حَكيحدح ح ب ْۚ إحنه َرَب  َيُهنه يحدح
َ
َن أ عح َِٰتح َقطه

َوةح ٱله حسح بَاُل ٱلن 
ُبُكنه إحذح َرَٰ  ٥٠ َعلحيم   َودتُّنه يُوُسَف َعن قَاَل َما َخطح

هحۚۦْ قُلحَن َحَٰ  سح ِۚ نهفح َنا َعلَيحهح محن ُسوٓء  ح َما َعلحمح ه  َش َّللح
َعزحيزح 

ُت ٱلح
َ
َرأ نَا۠ َٰٔـٱلح قَالَتح ٱمح

َ
َقُّ أ َحَص ٱۡلح َن َحصح

قحنَي  َٰدح هۦح ِإَونهُهۥ لَمحَن ٱلصه سح حَك  ٥١َرََٰودتُُّهۥ َعن نهفح َٰل َذ
ي كَ  دح َ ََل َيهح نه ٱَّلله

َ
َغيحبح َوأ

حٱلح ُخنحُه ب
َ
ّن ح لَمح أ

َ
لََم أ َعح يحَد َلح
حنحنَي  َآئ

  ٥٢ٱۡلح
 
 

 

 

 

 

 

گفتند: )اين خوابها از زمرة( خوابهاي پريشان است و ما 

و کسي که از آن دو  ﴾44﴿ از تعبير آن آگاه نيستيم.

نفر نجات پيدا کرده بود بعد از مدتها به ياد آورد )و( 

کنم، مرا گفت: من شما را از تعبير آن باخبر مي

سيار راستگو! دربارة اي يوسف! اي ب ﴾45﴿ بفرستيد.

خورند، و هفت گاو فربه که هفت گاو الغر آنها را مي

)دربارة( هفت خوشة سبز و هفت خوشة خشک به ما 

سوي مردم برگردم، اميد است پاسخ ده تا اينکه من به

گفت: هفت سال پياپي کشت کنيد  ﴾46﴿ آنان بدانند.

خوريد در و آنچه را که درو نموديد جز اندکي که مي

پس از آن، هفت سالِ  ﴾47﴿ وشة خود نگاه داريد.خ

ايد رسد که آنچه را به خاطرشان اندوختهسخت در مي

دراند مگر اندکي از آنچه که انبار از ميان بر مي

سپس بعد از آن )سالهاي خشک و  ﴾48﴿ کنيد.مي

آيد که به مردم )در آن سال( باران سخت( سالي مي

ها( زيتون و ديگر ميوه رسد، و در آن شيرة )انگور ومي

و پادشاه گفت: يوسف را پيش من  ﴾49﴿ فشرند.را مي

آوريد، هنگامي که فرستاده نزد او آمد، گفت: پيش 

سرورت باز گرد و از او بپرس ماجراي زناني که 

هايشان را بريدند چه بود؟ و به راستي که دست

پادشاه گفت:  ﴾51﴿ پروردگارم به مکر آنان داناست.

ما چه بود آنگاه که خواستيد يوسف را به جريان ش

خود بخوانيد؟ گفتند: پناه بر خدا، هيچ گناهي از او 

سراغ نداريم. زن عزيز گفت: هم اکنون حق آشکار 

شد، اين من بودم که او را به خود خواندم و همانا او از 

اين )اقرار من( بدان خاطر  ﴾51﴿ راستگويان است.

ر نهان به او خيانت است که او )يوسف( بداند من د

کاران را به جايي ام و خداوند مکر خيانتنکرده

  ﴾52﴿ رساند.نمي
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وٓءح إحَله َما  حٱلسُّ ُۢ ب اَرةُ مه
َ
َس َۡل ِۚ إحنه ٱنلهفح ٓ َسح حُئ َنفح بَر 

ُ
۞َوَمآ أ

ح َغُفور   ِۚ إحنه َرَب  ٓ ح َم َرَب  يم   رَحح حَملحُك  ٥٣رهحح َوَقاَل ٱل
لح  َتخح سح

َ
ٓ أ حهۦح ا َُكهَمُهۥ قَاَل إحنهَك ٱئحُتو يح ب ِۖ فَلَمه َسح َفح ُه نلح صح

محني  
َ
َنا َمكحنٌي أ يح َوحَم َلَ حنح  ٥٤ ٱَلح َٰ َخَزآئ

ّنح لََعَ
َعلح قَاَل ٱجح

ِۖ إحّن ح َحفحيٌظ َعلحيم   ۡرضح
َ حَك  ٥٥ ٱۡلح ُوُسَف َوَكَذَٰل نها َلح َمكه

حرَ  يُب ب ْۚ نُصح  محنحَها َحيحُث يََشآُء
ُ
أ ۡرضح يَتََبوه

َ َتحَنا ِفح ٱۡلح ۡحح
نحنَي  سح حُمحح َر ٱل جح

َ
يُع أ ۖۡ َوََل نُضح هَشآُء ُر  ٥٦َمن ن جح

َ
َوَۡل

َرةح َخيح   ْ َيتهُقوَن  ٱٓأۡلخح ْ َوََكنُوا حيَن َءاَمُنوا حَّله آَء وَجَ  ٥٧ل 
ْ َعلَيحهح َفَعَرَفُهمح وَُهمح ََلُۥ  َوةُ يُوُسَف فََدَخلُوا إحخح

ََها ٥٨ُمنكحُروَن  زَُهم ِبح ا َجهه خ  َولَمه
َ
حأ  زحهحمح َقاَل ٱئحُتو يح ب

ََل 
َ
ْۚ أ بحيُكمح

َ
حنح أ نَا۠ لهُكم م 

َ
وِفح ٱلحَكيحَل َوأ

ُ
ٓ أ ّن ح
َ
َن أ تََروح

ُمَنحلحنَي 
ح ُ ٱل حهۦح فَََل َكيحَل  ٥٩َخيح تُو يح ب

ح
فَإحن لهمح تَأ
َرُبونح  بَاُه  ٦٠لَُكمح عحندحي َوََل َتقح

َ
قَالُواْ َسُنَرَٰوحُد َعنحُه أ

حَضََٰعَتُهمح ِفح  ٦١لُوَن ِإَونها لََََٰٰعح   ب
ْ َعلُوا َوقَاَل لحفحتحَيَٰنحهح ٱجح

لحهحمح  هح
َ
ْ إحََلَٰٓ أ ٓ إحَذا ٱنَقلَُبٓوا رحفُوَنَها ُهمح َيعح

حهحمح لََعله رحَحال
ُعوَن  بحيهحمح قَالُواْ  ٦٢لََعلهُهمح يَرحجح

َ
ْ إحََلَٰٓ أ ا رََجُعٓوا فَلَمه

رحسح 
َ
بَانَا ُمنحَع محنها ٱلحَكيحُل َفأ

َ
أ َتلح َيَٰٓ َخانَا نَكح

َ
ٓ أ لح َمَعَنا

 ٦٣ِإَونها ََلُۥ لََحَٰفحُظوَن 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها کنم، چرا که نفس به بديو نفس خود را تبرئه نمي

که پروردگارم بدو رحم دهد، مگر نفس کسيفرمان مي

 گمان پروردگارم آمرزنده و مهربان است.نمايد، بي

وي را  و پادشاه گفت: او را نزد من بياوريد تا  ﴾53﴿

از افراد مقرب و خاص خود گردانم. پس چون با او به 

سخن پرداخت، گفت: تو امروز نزد ما ارجمند و 

يوسف( گفت: مرا بر خزائن اين  ﴾54﴿ امانتداري.

 ﴾55﴿ اي دانا هستم.سرزمين بگمار که من نگاهدارنده

و بدينسان يوسف را در اين سرزمين قدرت و نعمت 

گرفت، ما نعمت منزل ميخواست داديم، هر جا مي

بخشيم و پاداش خود را به هرکس که بخواهيم مي

و پاداش  ﴾56﴿ گردانيم.نيکوکاران را ضايع نمي

آورند و پرهيزگاري آخرت براي کساني که ايمان مي

و برادران يوسف آمدند و  ﴾57﴿ کنند بهتر است.مي

را شناخت ولي آنها بر او وارد شدند، يوسف آنان

و هنگامي که ساز و  ﴾58﴿ ناختند.يوسف را نش

برگشان را فراهم کرد، گفت: برادر پدريِ خود را نزد 

بينيد که من پيمانه را به تمام و من آوريد، مگر نمي

پس  ﴾59﴿ دهم و من بهترين ميزبان هستم؟.کمال مي

اي نداريد و اگر او را نزد من نياوريد نزد من پيمانه

د: ما تالش خواهيم گفتن ﴾61﴿ ديگر نزد من نياييد.

ي ممکن او را نزد تو بياوريم و اين کرد به هر وسيله

و به غالمانش گفت: قيمت  ﴾61﴿ کار را خواهيم کرد.

اند در ميان بارهايشان بگزاريد، کااليي را که پرداخته

شان باز روند بدان پي شايد آنان چون به نزد خانواده

به نزد  و هنگامي که ﴾62﴿ ببريد و بلکه بر گردند.

پدرشان برگشتند، گفتند: آذوقه و حبوبات را از ما 

اند، پس برادرمان را با ما بفرست تا پيمانه دريغ داشته

 ﴾63﴿ بگيريم، و همانا ما نگهبان و حافظ او هستيم.
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 َٰٓ محنُتُكمح لََعَ
َ
ٓ أ قَاَل َهلح َءاَمُنُكمح َعلَيحهح إحَله َكَما

 ٌ ُ َخيح يهح محن َقبحُل فَٱَّلله خح
َ
حنَي َحَٰفحظ   أ َٰۡحح رحَحُم ٱلره

َ
ۖۡ وَُهَو أ ا

ا َفَتُحواْ  ٦٤ ۖۡ َولَمه حَضََٰعَتُهمح ُردهتح إحََلحهحمح َمَتََٰعُهمح وََجُدواْ ب
 ۡۖ حَضََٰعُتَنا ُردهتح إحََلحَنا ۦح ب ه ِۖ َهَٰذح بَانَا َما َنبحغح

َ
أ ْ َيَٰٓ قَالُوا

َداُد َكيحَل بَ  َخانَا َونَزح
َ
لََنا َوََنحَفُظ أ هح

َ
حَك  عحي ِۖ َونَمحُي أ َٰل َذ

ي   تُونح قَاَل  ٦٥َكيحل  يَسح َٰ تُؤح لَُهۥ َمَعُكمح َحِته رحسح
ُ
لَنح أ

ثحق   حَن ٱَموح آ ا م  ۖۡ فَلَمه حُكمح ن ُُيَاَط ب
َ
ٓ أ ۦٓ إحَله حهح تُنهّنح ب

ح
ح تَلَأ َّلله

َٰ َما َنُقوُل َوكحيل   ُ لََعَ حَقُهمح قَاَل ٱَّلله ث َوقَاَل  ٦٦ َءاتَوحهُ َموح
ه ََل  واْ محنُۢ بَاب  تََٰيََٰبّنح

ُخلُ َٰ  َوَٰححد    تَدح بحَو
َ
 ب  َوٱدحُخلُواْ محنح أ

حقَة ِۖ  َتَفر  حَن ٱ مُّ ّنح َعنُكم م 
غح
ُ
ٓ أ ٍءِۖ إحنح َوَما ح َۡ ح محن  َّلله

ح 
حُتۖۡ وََعلَيحهح فَلحَيَتَوَّكه حۖۡ َعلَيحهح تََوُكه ه ُم إحَله َّللح ُكح

ٱۡلح
ُوَن  ح حُمَتَوُك  ْ محنح َحيحُث  ٦٧ٱل ا َدَخلُوا بُوُهم  َولَمه

َ
َمرَُهمح أ

َ
أ

ٍء إحَله َحاَجة   ح َۡ ح محن  حَن ٱَّلله ا ََكَن ُيغحّنح َعنحُهم م  ِفح  مه
ُقوَب َقضَ  سح َيعح و عحلحم  َنفح ََٰهاْۚ ِإَونهُهۥ ََّلُ َنَُٰه  ى حَما َعلهمح ل 

ََثَ ٱنلهاسح  كح
َ
نه أ لَُموَن َوَلَٰكح ا َدَخلُواْ  ٦٨ََل َيعح َولَمه

َٰ يُوُسَف َءاَوىَٰٓ إح  ُخوَك فَََل لََعَ
َ
۠ أ نَا
َ
ٓ أ ۖۡ قَاَل إحّن ح َخاهُ

َ
ََلحهح أ
َملُوَن  حَما ََكنُواْ َيعح  ٦٩تَبحَتئحسح ب

 
 
 
 
 
 
 
 

يعقوب گفت: آيا من دربارة او به شما اطمينان کنم 

همانگونه که دربارة برادرش )يوسف( قبالً به شما 

اطمينان کردم؟! خداوند بهترين نگهبان و او مهربانترين 

و چون بارشان را باز کردند،  ﴾64﴿ ست.مهربانان ا

ديدند که کااليشان به آنان باز گردانده شده است. 

خواهيم؟ اين کاالي گفتند: اي پدر! ما ديگر چه مي

رويم( براي ماست که به ما بازگردانده شده است و )مي

خانوادة خود آذوقه بياوريم و از برادرمان مراقبت 

اهيم آورد، به دست کنيم و يک بار شتر افزون خومي

 ﴾65﴿ ، برايمان سهل و آسان است.«بار»آوردن اين 

گفت: من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا اينکه 

گردانيد، پيماني الهي به من بدهيد که او را به من برمي

مگر اينکه گرفتار آييد )و قدرت از شما سلب شود(، 

د بر سپس وقتي آنان با او پيمان بستند، گفت: خداون

و گفت: اي پسران  ﴾66﴿ گوييم آگاه است.آنچه مي

من! از يک در داخل نشويد، بلکه از درهاي گوناگون 

توانم چيزي را که خداوند مقرر وارد شويد، و نمي

کرده است از شما دور کنم، فرمانروايي و حکم از آن 

ام و توکل کنندگان بايد بر خداست، بر او توکل کرده

و هنگامي که به روشي که  ﴾67﴿ او توکل نمايند.

پدرشان به آنان دستور داده بود وارد شوند، چنين 

توانست آنان را از آنچه خداوند خواسته ورودي نمي

بود بدور بدارد، ولي آنچه را که در دل يعقوب بود 

گمان يعقوب به خاطر اينکه ما به برآورده کرد، بي

سياري از آموخته بوديم، داراي دانش بزرگي بود. اما ب

و هنگامي که بر يوسف وارد  ﴾68﴿ دانند.مردم نمي

شدند برادرش را نزد خود جاي داد. گفت: من برادر تو 

 ﴾69﴿ اند ناراحت مباش.هستم، پس از آنچه کرده
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يهح  خح
َ
لح أ َقايََة ِفح رَحح ح ََهازحهحمح َجَعَل ٱلس  زَُهم ِبح ا َجهه لَمه

فَ
ُتَها يه
َ
حٌن أ ذهَن ُمَؤذ 

َ
عحُي إحنهُكمح لََسَٰرحقُوَن  ُثمه أ

قَالُواْ  ٧٠ٱلح
قحُدوَن  اَذا َتفح يحهحم مه

َبلُواْ َعلَ قح
َ
قحُد ُصَواَع  ٧١َوأ ْ َنفح قَالُوا

حُل بَعحي   حهۦح ۡحح حَمن َجآَء ب َملحكح َول
ح حهۦح زَعحيم   ٱل ۠ ب نَا

َ
 ٧٢َوأ

ْ تَ   قَالُوا
َ َد ِفح ٱۡلح سح ُفح ئحَنا نلح ا جح ُتم مه ح لََقدح َعلحمح ۡرضح ٱَّلله

ۥٓ إحن ُكنُتمح  ٧٣ َوَما ُكنها َسَٰرحقحنيَ  ُؤهُ ْ َفَما َجَزَٰٓ قَالُوا
بحنَي  لحهۦح َفُهَو  ٧٤َكَٰذح َد ِفح رَحح ُؤهُۥ َمن وُجح ْ َجَزَٰٓ قَالُوا

َٰلحمحنَي َجَزَٰٓ  حَك ََنحزحي ٱلظه ۚۥْ َكَذَٰل َيتحهحمح  ٧٥ُؤهُ وحعح
َ
حأ  ب
َ
َفَبَدأ

رَجَ  َتخح يهح ُثمه ٱسح خح
َ
يهحِۚ َقبحَل وحََعٓءح أ خح

َ
َها محن وحََعٓءح أ

َخاهُ ِفح دحينح 
َ
ُخَذ أ

ح
َأ ُوُسَفۖۡ َما ََكَن َلح نَا َلح حَك كحدح َكَذَٰل

ْۚ نَرحَفُع َدَرَجَٰت   ُ ن يََشآَء ٱَّلله
َ
ٓ أ حَملحكح إحَله هشَ  ٱل ن ن ُۗ مه آُء

ح ذحي عحلحٍم َعلحيم  
َق ُك  حقح  ٧٦ َوفَوح َفَقدح ۞قَالُٓواْ إحن يَِسح
خ  
َ
َق أ ُۥ ََسَ هۦح  َله سح ََسهَها يُوُسُف ِفح َنفح

َ
ْۚ فَأ محن َقبحُل

نُتمح َۡش   
َ
ْۚ قَاَل أ َها لَُهمح ۖۡ َوٱََّكن  مه  َولَمح ُيبحدح حَما ا لَُم ب عح

َ
ُ أ َّلله

ُفوَن  ب   ٧٧تَصح
َ
ۥٓ أ َعزحيُز إحنه ََلُ

َها ٱلح يُّ
َ
أ ْ َيَٰٓ ا ا َشيحخ  قَالُوا

ََٰك ا َكبحي   ۥٓۖۡ إحنها نََرى َحَدنَا َمََّكنَُه
َ
نحنَي  فَُخذح أ سح حُمحح محَن ٱل

٧٨  
 
 
 
 
 
 
 
 

و هنگامي که آذوقه را برايشان پيمانه کرد پيمانه را در 

اي ندا داد: اي بار برادرش نهاد. آنگاه ندا دهنده

سوي ايشان کرده روي به ﴾71﴿ کاروانيان! شما دزديد.

گفتند:  ﴾71﴿ ايد؟.و گفتند: چه چيز را گم کرده

، و هر کس آنرا بياورد بار ايمپيمانة پادشاه را گم کرده

شتري در برابر آن خواهد گرفت و من ضامن اين 

گفتند: سوگند به خدا! شما  ﴾72﴿ )پاداش( هستم.

ايم تا در اين سرزمين فساد کنيم و دانيد که ما نيامدهمي

گفتند: سزاي او چيست  ﴾73﴿ ايم.ما هرگز دزد نبوده

ست گفتند: سزايش اين ا ﴾74﴿ اگر دروغگو باشيد.

که هر کس آن پيمانه در بارش يافت شود اسير گردد، 

پس  ﴾75﴿ دهيم.ما اين چنين ستمکاران را سزا مي

هاي پيش از خرجين برادرش، به بازرسي خورجين

ديگران مبادرت کرد و سپس پيمانه را از خرجين 

برادرش بيرون آورد، ما اينگونه براي يوسف 

در آئين پادشاه توانست سازي کرديم، زيرا او نميچاره

برادرش را بگيرد مگر اينکه خدا بخواهد، درجات هر 

اي بريم و برتر از هر دانندهکس را که بخواهيم باال مي

)برادرانش( گفتند: اگر او دزدي  ﴾76﴿ دانايي هست.

کند )بعيد نيست( چون برادرش قبالً دزدي کرده است. 

پس يوسف آن را در دل خود نهان نمود و آن را 

شان آشکار نکرد. )در دل خويش( گفت: شما مقام براي

کنيد داناتر بدتري داريد و خداوند به آنچه بيان مي

گفتند: اي عزيز! او پدر پير و کهنسالي  ﴾77﴿ است.

دارد، يکي از ما را به جاي او بگير که ما تو را از 

  ﴾78﴿ بينيم.نيکوکاران مي
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ُخَذ إحَله 
ح
ن نهأ

َ
ح أ نَا َمَتََٰعَنا قَاَل َمَعاَذ ٱَّلله  َمن وََجدح
ٓ إحذ   ا ۥٓ إحنه َتيح ٧٩ا لهَظَٰلحُموَن عحنَدهُ ا ٱسح ْ محنحُه فَلَمه ُسوا
ۖۡ َخلَُصواْ ََنحي    بَاُكمح قَدح ا

َ
نه أ
َ
لَُمٓواْ أ لَمح َتعح

َ
قَاَل َكبحيُُهمح أ

ثحق   وح َخَذ َعلَيحُكم مه
َ
حَن ٱأ ح َومحن َقبحُل َما فَرهطُتمح ا م  َّلله

وح ِفح يُو
َ
ٓ أ َبح
َ
ٓ أ َذَن َلح

ح
َٰ يَأ ۡرَض َحِته

َ بحَرَح ٱۡلح
َ
ُسَفۖۡ فَلَنح أ

ُ ٱلحَحَٰكحمحنيَ  ِۖ وَُهَو َخيح ُ َلح ْ إحََلَٰٓ  ٨٠ َُيحُكَم ٱَّلله ُعٓوا ٱرحجح
نَآ  َق َوَما َشهحدح ٓ إحنه ٱبحَنَك ََسَ بَانَا

َ
أ ْ َيَٰٓ بحيُكمح َفُقولُوا

َ
أ

حلحَغيح  َنا َوَما ُكنها ل حَما َعلحمح  ب
نيَ إحَله لح َوسح  ٨١ بح َحَٰفحظح

 ۡۖ َبلحَنا فحيَها قح
َ
ٓ أ ِتح

ِتح ُكنها فحيَها َوٱلحعحَي ٱله
َيَة ٱله ٱلحَقرح

قُوَن  نُفُسُكمح  ٨٢ِإَونها ََصَٰدح
َ
لَتح لَُكمح أ قَاَل بَلح َسوه

ر   مح
َ
ۖۡ َعََس ٱ فََصَبح  اۖۡ أ ْۚ ََجحيٌل حهحمح ََجحيًعا تحيَّنح ب

ح
ن يَأ
َ
ُ أ َّلله

َكحيُم إحنهُهۥ ُهَو ٱلح  َٰ َعنحُهمح َوَقاَل  ٨٣َعلحيُم ٱۡلح َوتََوله
نح َفُهَو  ُزح

تح َعيحَناهُ محَن ٱۡلح َٰ يُوُسَف َوٱبحَيضه َسََفَٰ لََعَ
َ
أ َيَٰٓ

يم   َٰ  ٨٤ َكظح ُكُر يُوُسَف َحِته ْ تَذح َتُؤا ح َتفح ْ تَٱَّلله قَالُوا
وح تَُكوَن محَن ٱلحَهَٰلحكحنَي 

َ
قَاَل  ٨٥تَُكوَن َحَرًضا أ

 ٓ َما ح َما  إحنه لَُم محَن ٱَّلله عح
َ
ح َوأ ٓ إحََل ٱَّلله  َبَث ح وَُحزح يح

ْ ُكوا شح
َ
أ

لَُموَن    ٨٦ََل َتعح
 
 
 

 

 

 

 

 

 

گفت: پناه بر خدا که ما غير از کسي را که کااليمان را 

ايم نگاه داريم، ما در آن صورت از زمرة نزد او يافته

و هنگامي که از او  ﴾79﴿ ستمکاران خواهيم بود.

ند به کناري رفتند و با يکديگر به خلوت نااميد شد

ايد که پدرتان از نشستند بزرگ آنان گفت: آيا ندانسته

شما پيمان الهي گرفته است، و پيش از اين دربارة 

ايد؟ من هرگز از اين سرزمين يوسف کوتاهي کرده

کنم مگر اينکه پدرم به من اجازه دهد، يا حرکت نمي

و بهترين داوران خداوند در حق من داوري کند و ا

پدر  به سوي پدرتان برگرديد و بگوييد: ﴾81﴿ است.

جان! پسرت دزدي کرده است، و گواهي نداديم جز به 

و از  ﴾81﴿ آنچه دانستيم و ما از غيب خبر نداشتيم.

اهل شهري که در آن بوديم و از کارواني که با آنان 

 ﴾82﴿ برگشتيم بپرس، همانا ما از راستگويان هستيم.

: نفس شما کار زشتي را برايتان آراسته، و پيشة گفت

من صبر نيک است، اميد است که خداوند همة آنان را 

 گمان او دانايي حکيم است.به من بازگرداند، بي

و از آنان روي برتافت و گفت: دريغا بر يوسف!  ﴾83﴿

و چشمانش از اندوه سفيد و نابينا گرديد درحاليکه 

تند: سوگند به خدا پيوسته گف ﴾84﴿. سرشار از غم بود

شوي يا از کني تا مشرف به مرگ مييوسف را ياد مي

گفت: من شکايت پريشان  ﴾85﴿ گردي.مردگان مي

برم و از سوي حالي و اندوهم را تنها به نزد خدا مي

 ﴾86﴿ دانيد.دانم که شما نميخدا چيزهايي را مي
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ْ محن يُ  ُسوا ْ َفَتَحسه ه ٱذحَهُبوا يهح َوََل تََٰيََٰبّنح خح
َ
وُسَف َوأ

حۖۡ إحنهُهۥ ََل يَاْيح تَاْيح  حح ٱَّلله وح ْ محن ره حح ُسوا وح ُس محن ره
َٰفحُروَن  ح إحَله ٱلحَقوحُم ٱلحَك ا َدَخلُواْ َعلَيحهح قَالُواْ  ٨٧ٱَّلله فَلَمه

حبحَضََٰعة   ئحَنا ب ُّ وَجح لََنا ٱلۡضُّ هح
َ
َنا َوأ َعزحيُز َمسه

َها ٱلح يُّ
َ
أ  َيَٰٓ
زح  َٰة  جَ مُّ ٓۖۡ  ى قح َعلَيحَنا وحفح نَلَا ٱلحَكيحَل َوتََصده

َ
َ  َفأ إحنه ٱَّلله

قحنيَ  ح حُمَتَصد  ا َفَعلحُتم  ٨٨ ََيحزحي ٱل ُتم مه قَاَل َهلح َعلحمح
نُتمح َجَٰهحلُوَن 

َ
يهح إحذح أ خح

َ
ءحنهَك  ٨٩بحُيوُسَف َوأ

َ
ْ أ قَالُٓوا

 ِۖ ِخح
َ
نَا۠ يُوُسُف َوَهََٰذآ أ

َ
نَت يُوُسُفۖۡ قَاَل أ

َ
ُ  َۡل قَدح َمنه ٱَّلله

 ۡۖٓ َر  َعلَيحَنا جح
َ
يُع أ َ ََل يُضح ح فَإحنه ٱَّلله َبح إحنهُهۥ َمن َيتهقح َوَيصح

نحنَي  سح حُمحح ُ َعلَيحَنا ِإَون  ٩٠ٱل ح لََقدح َءاثََرَك ٱَّلله َقالُواْ تَٱَّلله
ۖۡ  ٩١نَي ُكنها َلَخَٰطح  َوحَم حيَب َعلَيحُكُم ٱَلح

قَاَل ََل َتَثح
 ُ فحُر ٱَّلله حنيَ َيغح َٰۡحح رحَحُم ٱلره

َ
ۖۡ وَُهَو أ ٱذحَهُبواْ  ٩٢  لَُكمح

ي   تح بَصح
ح
َبح يَأ

َ
هح أ َٰ وَجح لحُقوهُ لََعَ

َ
حَقمحيِصح َهََٰذا فَأ  اب

َعحنَي  َجح
َ
لحُكمح أ هح

َ
حأ تُو يح ب

ح
ا فََصلَتح ٱلحعحُي قَاَل  ٩٣َوأ َولَمه

حدُ  ن ُتَفن 
َ
ََلٓ أ ُد رحيَح يُوُسَفۖۡ لَوح جح

َ
بُوُهمح إحّن ح َۡل

َ
 ٩٤ونح أ

يمح  َفح َضَلَٰلحَك ٱلحَقدح
ح إحنهَك لَ   ٩٥قَالُواْ تَٱَّلله

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اي فرزندانم! برويد و از يوسف و برادرش جستجو 

کنيد و از رحمت خدا نااميد نشويد، چرا که جز گروه 

و  ﴾87﴿ گردند.کافران از رحمت خدا نااميد نمي

ما و که پيش يوسف رفتند، گفتند: اي عزيز! به هنگامي

خانوادة ما سختي رسيده است، و کاالي اندک و 

ايم، پس پيمانة ما را کامل بده و بر ما ناپذيرفتني آورده

گمان خداوند بخشندگان را )بيشتر( بخشش کن، بي

دانيد که نسبت به گفت: آيا مي ﴾88﴿ دهد.پاداش مي

 يوسف و برادرش بدانگاه که نادان بوديد چه کرديد؟.

ا واقعاً تو يوسف هستي؟ گفت: آري! گفتند: آي ﴾89﴿

من يوسف هستم و اين برادر من است، خداوند بر ما 

گمان هرکس تقوا پيشه کند و منت نهاده است. بي

بردباري ورزد همانا خداوند پاداش نيکوکاران را ضايع 

گفتند: سوگند به خدا! خداوند تو را  ﴾91﴿ کند.نمي

 ايم.ان بودهبر ما برتري داده است و ما از خطاکار

گفت: امروز هيچ سرزنشي بر شما نيست،  ﴾91﴿

ترين مهربانان آمرزد و او مهربانخداوند شما را مي

را بر اين پيراهنم را با خود ببريد و آن ﴾92﴿ است.

تان را روي پدرم بياندازيد تا بينا گردد و تمام خانواده

و هنگامي که کاروان  ﴾93﴿ به نزد من بياوريد.

خردي و پدرشان گفت: اگر مرا به بي حرکت کرد

 يابم.گمان بوي يوسف را ميخرفتي متهم نکنيد بي

گفتند: سوگند به خدا تو در سرگشتگي قديم  ﴾94﴿

  ﴾95﴿ خود هستي.
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تَده  هحهۦح فَٱرح َٰ وَجح
َُٰه لََعَ لحَقى

َ
ُي أ ن َجآَء ٱلحبَشح

َ
ٓ أ ا فَلَمه
ي   ٓ اۖۡ قَاَل بَصح قُل لهُكمح إحّن ح

َ
لَمح أ
َ
ح َما ََل أ لَُم محَن ٱَّلله عح

َ
 أ

لَُموَن  ٓ إحنها  ٩٦َتعح فحرح نَلَا ُذنُوَبَنا َتغح بَانَا ٱسح
َ
أ ْ َيَٰٓ قَالُوا

ِۖ  ٩٧نَي ُكنها َخَٰطح  ٓ ح ُكمح َرَب 
فحُر لَ َتغح سح

َ
إحنهُهۥ  قَاَل َسوحَف أ

يُم  َٰ يُوُسَف  ٩٨ُهَو ٱلحَغُفوُر ٱلرهحح ْ لََعَ ا َدَخلُوا فَلَمه
ُ َءاَوىَٰٓ إح  َ إحن َشآَء ٱَّلله ْ محِصح ُخلُوا بََويحهح َوقَاَل ٱدح

َ
ََلحهح أ
ْ ََلُۥ  ٩٩َءامحنحنَي  وا بََويحهح لََعَ ٱلحَعرحشح وََخرُّ

َ
َوَرَفَع أ

د   تََٰيََٰ  محن ُسجه وحيُل رُءح
ح
بَتح َهََٰذا تَأ

َ
أ َقبحُل قَدح اۖۡ َوقَاَل َيَٰٓ
ح َحق    خح َجَعلََها َرَب 

َ
ٓ إحذح أ َسَن َبح حح

َ
ۖۡ َوَقدح أ رََجّنح محَن ا

نح وَجَ  جح ح ن نهَزَغ ٱلس 
َ
دح أ وح محنُۢ َبعح َدح

حَن ٱبلح حُكم م  آَء ب
ح َلطحيف   ِۚ إحنه َرَب  ٓ َوَتح َ إحخح يحَطَُٰن بَيحّنح َوَبنيح حَما يَشَ  ٱلشه ْۚ ل  آُء

َكحيُم  ح قَدح َءاتَيحَتّنح محَن   ١٠٠إحنهُهۥ ُهَو ٱلحَعلحيُم ٱۡلح ۞َرب 
َتّنح مح  مح

حُملحكح وََعله َر ٱل ِۚ فَاطح َحادحيثح
َ وحيلح ٱۡلح

ح
ن تَأ

َرةحِۖ  َيا َوٱٓأۡلخح نح حۦ ِفح ٱلُّ نَت َولح 
َ
ۡرضح أ

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ٱلسه
لحم   ّنح ُمسح

نَي تََوفه َٰلححح حٱلصه ّنح ب حقح
ۡلح
َ
حَك محنح  ١٠١ا َوأ َٰل َذ

ۢنبَ 
َ
يحهحمح إحذح أ يهح إحََلحَكۖۡ َوَما ُكنَت َلَ َغيحبح نُوحح

آءح ٱلح
 ْ َُعٓوا َجح

َ
ُكُروَن أ رَُهمح وَُهمح َيمح مح

َ
ََثُ ٱنلهاسح  ١٠٢أ كح

َ
ٓ أ َوَما

محنحنَي  حُمؤح َت ب  ١٠٣َولَوح َحَرصح

 

 

 

 

 

 

 

 

و هنگامي که مژده دهنده نزد او آمد پيراهن را بر 

اش افکند، بينا شد )و( گفت: آيا به شما نگفته چهره

دانم که شما بودم که از سوي خدا چيزهايي را مي

گفتند: اي پدر! آمرزش گناهانمان  ﴾96﴿ دانيد؟.نمي

گفت:  ﴾97﴿ ايم.را براي ما بخواه که ما خطاکار بوده

براي شما از پروردگارم آمرزش خواهم طلبيد، 

و  ﴾98﴿ گمان او آمرزنده و مهربان است.بي

که به نزد يوسف رسيدند پدر و مادرش را در هنگامي

کنار خود جاي داد و گفت: به سرزمين مصر داخل 

 ويد، که اگر خدا بخواهد در امان خواهيد بود.ش

و پدر و مادرش را بر تخت نشاند، و همة آنان  ﴾99﴿

کُنان به زمين افتادند، و گفت: پدر! اين براي او سجده

تعبير خوابي است که قبالً ديده بودم و پروردگارم آن 

را راست و درست گرداند، و به راستي خداوند وقتي 

نمود، و شما را پس از آنکه شيطان که از زندان رهايم 

بين من و برادرانم اختالف افکنده بود از صحرا باز 

ها کرد. به راستي پروردگارم آورد، در حق من نيکي

گمان دهد، بيهر چه بخواهد سنجيده و دقيق انجام مي

اي پروردگارا! )بهره ﴾111﴿ او داناي حکيم است.

و مرا از معني اي، بزرگ( از فرمانروايي به من داده

هاي آسماني و تعبير خوابها آگاه سخنان کتاب

ها و زمين! تو اي، اي پديد آورندة آسمانساخته

سرپرست من در دنيا و آخرت هستي، مرا مسلمان 

اين  ﴾111﴿ بميران و به صالحان ملحق بگردان.

کنيم، و خبرهاي غيب است که آن را به تو وحي مي

چيني کردند پيش توطئهبدانگاه که تصميم گرفتند و 

آورند و بيشتر مردم ايمان نمي ﴾112﴿ آنان نبودي.

 ﴾113﴿ گرچه حرص بورزي.
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ر  َوَما تَسح  ٍرِۚ إحنح ُهَو إحَله ذحكح جح
َ
 لُُهمح َعلَيحهح محنح أ

حلحَعَٰلَمحنَي  حنح َءايَة   ١٠٤ل  حن م  ي 
َ
ۡرضح  َوَكأ

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ِفح ٱلسه
وَن َعلَيحَها  رحُضوَن وَهُ َيُمرُّ محُن  ١٠٥مح َعنحَها ُمعح َوَما يُؤح

حُكوَن  ح إحَله وَُهم مُّّشح حٱَّلله ََثُُهم ب كح
َ
ن  ١٠٦أ

َ
ْ أ محُنٓوا

َ
فَأ
َ
أ

َية   تحَيُهمح َغَٰشح
ح
حنح َعَذابح ٱ تَأ اَعُة م  تحَيُهُم ٱلسه

ح
وح تَأ
َ
ح أ َّلله

َتة   ُعُروَن  َبغح ُعوٓ قُلح  ١٠٧وَُهمح ََل يَشح دح
َ
ٓ أ ۦح َسبحيلح ه اْ َهَٰذح

ح  ِۖ وَُسبحَحََٰن ٱَّلله َبَعّنح  َوَمنح ٱته
۠ نَا
َ
َيٍة أ َٰ بَصح حْۚ لََعَ إحََل ٱَّلله
حكحنَي  ُمّشح

ح نَا۠ محَن ٱل
َ
رحَسلحَنا محن َقبحلحَك إحَله  ١٠٨َوَمآ أ

َ
َوَمآ أ

ْ ِفح  نُّورحَجاَل   ُيوا فَلَمح يَسح
َ
ُۗ أ لح ٱلحُقَرىَٰٓ هح

َ
حنح أ ٓ إحََلحهحم م  ۡحح

ۡرضح َفَينُظُرو
َ ُۗ ٱۡلح حيَن محن َقبحلحهحمح

َٰقحَبُة ٱَّله اْ َكيحَف ََكَن َع
َرةح َخيح   اُر ٱٓأۡلخح قحلُوَن  َوَلَ فَََل َتعح

َ
ْْۚ أ ا حيَن ٱتهَقوح حَّله  ١٠٩ل 

َتيح  َٰٓ إحَذا ٱسح بُواْ َحِته نهُهمح َقدح ُكذح
َ
ْ أ َس ٱلرُُّسُل َوَظنُّٓوا
ۖۡ َوََل  هَشآُء َ َمن ن نَا َفُنّج ح ُ ُسَنا َعنح َجآَءُهمح نَِصح

ح
يَُردُّ بَأ

رحمحنَي  ُمجح
ح َة   ١١٠ٱلحَقوحمح ٱل هحمح عحَبح َقدح ََكَن ِفح قََصصح

 لَ
َبَٰبح  

لح
َ ْولح ٱۡلح

ُ
ح يث  ۡل  ن َما ََكَن َحدح ىَٰ َوَلَٰكح ََتَ ا ُيفح

ح  يَق ٱَّله دح ء  تَصح ح َۡ ح 
يَل ُك  صح َ يََديحهح َوَتفح ى وَُهد   ي َبنيح

َة   م   َورَۡحح حَقوح محُنوَن يُ  ل    ١١١ؤح
 
 
 
 
 
 
 
 

خواهي و تو در برابر )اين دعوت( از آنان پاداشي نمي

و  ﴾114﴿ و آن جز پند و اندرزي براي جهانيان نيست.

هايي در آسمانها و زمين است )که( از چه بسيار نشانه

و بيشترشان  ﴾115﴿ گذرند.کنار آن اعراض کنان مي

آورند مگر کنند( به خداوند ايمان نمي)که ادعا مي

آيا ايمن هستند از اين که  ﴾116﴿ ه مشرکند.اينک

عذاب فراگيري از سوي خدا آنان را دربرگيرد، يا 

ناگهان قيامت به سراغشان بيايد، درحاليکه غافل و 

بگو: اين راه من است، با  ﴾117﴿ خبر باشند؟!.بي

کنم و پيروان سوي خدا دعوت ميآگاهي و بينش به

پاک است و من از من هم )بايد چنين باشند( وخداوند 

و پيش از تو جز مرداني از اهل  ﴾118﴿ مشرکان نيستم.

کرديم. مگر در ايم که به آنان وحي ميشهرها نفرستاده

پردازند تا بنگرند که زمين به گشت و گذار نمي

گمان سرانجام گذشتگانِ پيش از آنان چگونه شد؟ بي

سراي آخرت براي پرهيزگاران بهتر است، آيا تعقّل 

تا آنجا که پيامبران نااميد گشته و  ﴾119﴿ کنيد؟.نمي

اند، آنگاه ياري ما به گمان بردند که آنان تکذيب شده

آنان رسيد و هر کس را که خواستيم نجات داديم، و 

به  ﴾111﴿ گردد.عذاب ما از گروه گناهکاران بر نمي

راستي که در داستانهايشان عبرتي براي خردمندان 

بود که به دروغ ساخته شده باشد است، )قرآن( سخني ن

بلکه تصديق کنندة کتابي است که پيش از آن است، 

وبيانگر هر چيزي است و هدايت و رحمت است براي 

 ﴾111﴿ آورند.کساني که ايمان مي
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 دح ُسوَرةُ الرهعح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

 
ُ
حٓي أ كحَتَٰبح  َوٱَّله

حلحَك َءاتََٰيَُٰت ٱلح نزحَل إحََلحَك محن الٓٓمرِۚ ت
محُنوَن  ََثَ ٱنلهاسح ََل يُؤح كح

َ
نه أ َقُّ َوَلَٰكح حَك ٱۡلح ب   ١ره

ح َعَمد   حَغيح َمََٰوَٰتح ب حي َرَفَع ٱلسه
ُ ٱَّله ۖۡ ُثمه  ٱَّلله َنَها تََروح

 ۡۖ َس َوٱلحَقَمَر مح َر ٱلشه ِۖ وََسخه َتَوىَٰ لََعَ ٱلحَعرحشح  ُك   ٱسح
َجل  
َ
ِۚ  ََيحرحي ۡلح َسم   ح  مُّ ُل ٱٓأۡلتََٰيَٰتح يَُدب  ح َر ُيَفص  مح

َ ُر ٱۡلح
حُكمح تُوقحُنوَن لََعلهُكم  حلحَقآءح َرب  حي َمده  ٢ب وَُهَو ٱَّله

نحَهَٰر  
َ
َ َوأ ۡرَض وََجَعَل فحيَها َرَوََٰسح

َ ح ٱثلهَمَرَٰتح ٱۡلح
اۖۡ َومحن ُك 
حَل  ِۖ ُيغحَشح ٱَله ح ح ٱثحننَيح ْۚ إحنه ِفح َجَعَل فحيَها َزوحَجنيح ٱنلهَهاَر

ح  َٰل م   َك ٓأَلتََٰيَٰت  َذ حَقوح ُروَن  ل    ٣َيَتَفكه
َ  ۡرضح قحَطع  َوِفح ٱۡلح

َتَجَٰ  َنَٰ  َرَٰت  وح مُّ عح
َ
حنح أ َٰت  م  ع  َوََّنحيل   ب  وََجنه َوَزرح

نحَوان   نحَوان  صح ُ صح حمَ  وََغيح ََّقَٰ ب د   آء  يُسح ُل  َوَٰحح ح َوُنَفض 
َٰ َبعحض   َضَها لََعَ حَك ٓأَلتََٰيَٰ  َبعح َٰل ِۚ إحنه ِفح َذ ُكلح

ُ  ت  ِفح ٱۡلح
م   حَقوح قحلُوَن  ل  ءحَذا  َفَعَجب  ۞ِإَون َتعحَجبح  ٤َيعح

َ
لُُهمح أ قَوح

ق  
َفح َخلح

ءحنها لَ
َ
َٰبًا أ يٍد   ُكنها تَُر حيَن َجدح ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله

ُ
أ

 ۡۖ َناقحهحمح عح
َ
ٓ أ َلَُٰل ِفح غح

َ ئحَك ٱۡلح ْوَلَٰٓ
ُ
ۖۡ َوأ حهحمح حَرب   ب

ْ َكَفُروا
َحَُٰب ٱنلهارحِۖ ُهمح فحي صح

َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
وَن َوأ ُ   ٥َها َخَِٰلح
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 سوره رعد
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

الف، الم. ميم، راء. اين آيات کتاب )قرآن( است، و 

سوي تو نازل شده حق آنچه که از سوي پروردگارت به

خداوند  ﴾1﴿ آورند.است، ولي بيشتر مردم ايمان نمي

ا هايي که آنها رذاتي است که آسمانها را بدون ستون

ببينيد برپا داشت، آنگاه بر عرش بلند و مرتفع گرديد، 

و خورشيد و ماه را رام کرد، هر يک تا زمان معين 

کند و او روان است، خداوند کار هستي را تدبير مي

دارد تا شما به لقاي پروردگارتان يقين آيات را بيان مي

و او ذاتي است که زمين را  ﴾2﴿ حاصل کنيد.

کوهها و رودها قرار داد و از هر گسترانيد و در آن 

پوشاند، اي جفتي دوگانه آفريد، شب را بر روز ميميوه

هايي است براي آنان که گمان در اين )امور( نشانهبي

و در روي زمين قطعه زمينهاي به هم  ﴾3﴿ انديشند.مي

پيوسته و باغهايي از درختان انگور و کشتزارها وجود 

شه و نا هم ريشه که با دارد، و درختان خرماي هم ري

شوند، اما برخي را از لحاظ طعم بر يک آب آبياري مي

هايي گمان در اين نشانهدهيم، بيبرخي ديگر برتري مي

و اگر به  ﴾4﴿ ورزند.است براي کساني که خرد مي

انگيز سخن آنان است که آيي، شگفتشگفت مي

اي گويند: آيا هنگامي که خاک شديم آفرينش تازهمي

اند که به پرروردگارشان کنيم؟ اينان کسانييدا ميپ

کفر ورزيدند و بندها و زنجيرها در گردنهايشان خواهد 

  ﴾5﴿ مانند.اند و در آن جاودانه ميبود. اينان دوزخي
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ََسَنةح َوَقدح َخلَتح  حَئةح َقبحَل ٱۡلح ي  حٱلسه ونََك ب
لُ جح َتعح َويَسح

حَمُثَلَُٰتُۗ ِإَونه  فحَرة   محن َقبحلحهحُم ٱل و َمغح حلنهاسح  َربهَك ََّلُ ل 
 ۡۖ محهحمح

َٰ ُظلح عحَقابح لََعَ
يُد ٱلح َوَيُقوُل  ٦ِإَونه َربهَك لََشدح

نزحَل َعلَيحهح َءايَة  
ُ
ََلٓ أ ْ لَوح حيَن َكَفُروا ُٓۗ  ٱَّله حهۦح ب  حن ره إحنهَمآ  م 

 ۡۖ ر  نَت ُمنذح
َ
ٍم  أ ح قَوح

لَُم َما َِتحمحُل  ٧َهاٍد َولحُك  ُ َيعح  ٱَّلله
ٍء  ح َۡ َداُدْۚ َوَُّكُّ  رحَحاُم َوَما تَزح

َ نََثَٰ َوَما تَغحيُض ٱۡلح
ُ
ُكُّ أ

َداٍر  حمحقح َكبحُي  ٨عحنَدهُۥ ب
َهََٰدةح ٱلح َغيحبح َوٱلشه

َٰلحُم ٱلح َع
حُمَتَعالح  َل َوَمن َجَهَر  َسَوآء   ٩ٱل ََسه ٱلحَقوح

َ
نح أ حنُكم مه م 

حلح وََسا
حٱَله فِۢ ب َتخح حهۦح َوَمنح ُهَو ُمسح حٱنلهَهارح ب  ١٠رحُبُۢ ب

حَبَٰت   ح يََديحهح َومحنح َخلحفحهۦح  ََلُۥ ُمَعق  حنُۢ َبنيح َُيحَفُظونَُهۥ م 
واْ  ُ ح َٰ ُيَغي  ٍم َحِته حَقوح ُ َما ب ح َ ََل ُيَغي  حُۗ إحنه ٱَّلله رح ٱَّلله مح

َ
محنح أ

م   حَقوح ُ ب َراَد ٱَّلله
َ
ٓ أ ُۗ ِإَوَذا هحمح نُفسح

َ
حأ ۚۥْ ا فَََل َمَرده ََلُ ُسوٓء   َما ب

حن ُدونحهۦح محن َواٍل  حي يُرحيُكُم  ١١َوَما لَُهم م 
ُهَو ٱَّله

َق َخوحف   حَقاَل  اا َوَطَمع  ٱلحََبح َحاَب ٱثل  ُئ ٱلسه  ١٢َوُينشح
يَفتحهۦح  َمَلَٰٓئحَكُة محنح خح

ح ۦح َوٱل ه دح َمح ُد ِبح حُح ٱلرهعح َويَُسب 
حَها َمن يََشآُء وَُهمح  يُب ب َٰعحَق َفُيصح َو ُل ٱلصه  َوُيرحسح

حمحَحالح  يُد ٱل ح وَُهَو َشدح لُوَن ِفح ٱَّلله   ١٣يَُجَٰدح
 
 
 
 

 

 

 

 

 

و پيش از خوبي، بدي و عذاب را با شتاب از تو 

خواهند، حال اينکه پيش از ايشان کيفرها )بر مي

با  -باوران( رفته است و پروردگارت نسبت به مردم بي

آمرزنده است و  -کنند وجود ستمهايي که مي

و کافران  ﴾6﴿ باشد.کيفر مي پروردگارت سخت

اي از سوي پروردگارت بر او گويند: چرا نشانهمي

فرستاده نشده است؟. تو تنها بيم دهنده هستي و هر 

داند که هر خداوند مي ﴾7﴿ قومي راهنمايي دارد.

کند و آنچه را که جاندار ماده چه چيزي را حمل مي

زد او به افزايند، و هر چيزي در نکاهند و ميرحمها مي

به پنهان و پيدا داناست و بزرگوار و  ﴾8﴿ اندازه است.

دارد کسي از شما که سخن را پنهان مي ﴾9﴿ واالست.

سازد و آنکه در شب نهان و کسي که آن را آشکار مي

است و کسي که در روز داخل مخفيگاه خويش است 

براي وي فرشتگاني است که  ﴾11﴿ باشند.يکسان مي

و پشت سر به فرمان خدا از او مراقبت پياپي از روبرو 

نمايند، خداوند احول هيچ قومي را دگرگون مي

سازد مگر اينکه آنان احول خود را تغيير دهند و نمي

هنگامي که خدا بخواهد بالئي به قومي برساند 

تواند آن را بر گرداند و آنان کس و هيچ چيز نميهيچ

است که او کسي  ﴾11﴿ جز او هيچ کارسازي ندارند.

نماياند که هم باعث بيم و برق )آسمان( را به شما مي

گردد، و نيز ابرهاي سنگين بار را هم ماية اميد شما مي

و رعد به ستايش او و فرشتگان  ﴾12﴿ آورد.پديد مي

فرستد و ها را ميکنند، و صاعقهنيز از ترسش تسبيح مي

 کند درحاليکهها گرفتار ميهرکس را که بخواهد بدان

پردازند، او بس قدرتمند آنان دربارة خدا به مجادله مي

  ﴾13﴿ است.
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حهۦح ََل  ُعوَن محن ُدون حيَن يَدح ِۚ َوٱَّله ح َق 
َوةُ ٱۡلح ََلُۥ َدعح

حَمآءح  يحهح إحََل ٱل طح َكفه ٍء إحَله َكَبَٰسح حََشح يُبوَن لَُهم ب َتجح يَسح
حَبَٰلحغحهحۚۦْ َوَما ُدََعٓ  َبحلَُغ فَاهُ َوَما ُهَو ب َٰفحرحيَن إحَله َلح َك

ُء ٱلح
ۡرضح  ُۤدُجۡسَي ِۤهَّلِلوَ  ١٤ ِفح َضَلَٰل  

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح َمن ِفح ٱلسه
۩ َوَكرحه   َطوحَع   ح َوٱٓأۡلَصالح ُغُدو 

حٱلح َلَٰلُُهم ب قُلح َمن  ١٥ا َوظح
حن  رهبُّ  تُم م  َذح فَٱَّته

َ
ْۚ قُلح أ ُ ۡرضح ُقلح ٱَّلله

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ٱلسه
 ٓ َا َلح وح
َ
ۦٓ أ حهح ع  ُدون هحمح َنفح نُفسح

َ
لحُكوَن ۡلح اْۚ ا َوََل َۡض   َء ََل َيمح

مح َهلح 
َ
ُي أ َصح َمَٰ َوٱبلح عح

َ َتوحي ٱۡلح  يَسح
َتوحي قُلح َهلح تَسح

ََكَٓء َخَلُقواْ  ح ُۡشَ ه ْ َّللح مح َجَعلُوا
َ
ُۗ أ لَُمَُٰت َوٱنلُّوُر ٱلظُّ

ُ َخَٰلحقُ  ْۚ قُلح ٱَّلله يحهحمح
َلحُق َعلَ ح  َكَخلحقحهۦح َفتََشََٰبَه ٱۡلح

ُك 
ء   ح َُٰر  َۡ ُد ٱلحَقهه َٰحح مَ  ١٦وَُهَو ٱلحَو نَزَل محَن ٱلسه

َ
 آءح َمآء  أ

يحُل َزَبد   َتَمَل ٱلسه حَقَدرحَها فَٱحح دحيَُۢة ب وح
َ
ابحي  فََسالَتح أ ۖۡ ا ره ا

وح َمَتَٰع  
َ
لحَيٍة أ يحهح ِفح ٱنلهارح ٱبحتحَغآَء حح

ا يُوقحُدوَن َعلَ  َومحمه
ۚۥْ  حثحلُُه ح َزَبد  م  ا َكَذَٰل مه

َ
ْۚ فَأ َل َقه َوٱلحَبَٰطح

ُ ٱۡلح حُب ٱَّلله َك يَۡضح
 ۡۖ َهُب ُجَفآء  َبُد َفَيذح ُكُث  ٱلزه ا َما يَنَفُع ٱنلهاَس َفَيمح مه

َ
َوأ

َثاَل  مح
َ ُ ٱۡلح حُب ٱَّلله حَك يَۡضح ِۚ َكَذَٰل ۡرضح

َ حيَن  ١٧ِفح ٱۡلح حَّله ل
َتجح  حيَن لَمح يَسح

ِۚ َوٱَّله َّنَٰ ُسح حهحُم ٱۡلح حَرب  َتَجابُواْ ل ۥ لَوح ٱسح يُبواْ ََلُ
ۡرضح ََجحيع  

َ ا ِفح ٱۡلح نه لَُهم مه
َ
اْ أ َتَدوح ا َومحثحلَُهۥ َمَعُهۥ ََلفح

 ْۚٓ حهۦح َُٰهمح َجَهنهُمۖۡ ب َوى
ح
حَسابح َوَمأ

ْوَلَٰٓئحَك لَُهمح ُسوُٓء ٱۡلح
ُ
أ

حمحَهاُد  حئحَس ٱل   ١٨َوب
 
 
 
 
 

خداست که شايستة عبادت و دعاست و کساني را که 

خوانند به هيچ وجه دعايشان را مي به جاي او به فرياد

نمايند، مگر مانند کسي که دستهايش را اجابت نمي

سوي آب بگشايد تا به دهانش برسد ولي هرگز آب به

به دهانش نخواهد رسيد، و دعاي کافران جز در 

و آنچه که در آسمانها و زمين  ﴾14﴿ گمراهي نيست.

، و کننداست خواسته و ناخواسته براي خدا سجده مي

هايشان صبحگاهان و شامگاهان براي خدا همچنين سايه

بگو: چه کسي پروردگار  ﴾15﴿ کنند.سجده مي

بگو: « اهلل»آسمانها و زمين است؟ در )پاسخ آنان(، بگو: 

ايد که براي خودشان سود و آيا جز خدا دوستاني گرفته

زياني ندارند؟ بگو: آيا کور و بينا برابرند؟ آيا 

شني برابرند؟ آيا شريکاني براي خدا ها و روتاريکي

شوند که همچون آفريدگان او )چيزي را( قائل مي

آفريده باشند و آنگاه کار آفرينش بر آنها مشتبه شده 

ي قهار باشد؟ بگو: خداوند آفرينندة همه چيز و يگانه

خداوند از آسمان آب فرو فرستاد و  ﴾16﴿ است.

وان گشت، هايي به اندازة گنجايش خويش ررودخانه

سيل کف بلندي با خود برداشت. همچنين آنچه از طال 

ي زينت آالت روي آتش و نقره و غيره که جهت تهيه

آيد(، خداوند نمايند )از آن نيز کفي باال ميذوب مي

کند، اما کف از ميان بدينسان حق و باطل را بيان مي

بخشد در زمين رود و اما آنچه به مردم سود ميمي

گردد، خداوند بدينسان مثلها را بيان يماندگار م

کساني که دعوت پروردگارشان را  ﴾17﴿ کند.مي

کنند سرانجام نيک دارند، و کساني که اجابت مي

کنند اگر همة دعوت پروردگار خود را اجابت نمي

آنچه که در زمين است و مانند آن همراه دشته باشند 

حساب کنند، آنان قطعاً همگي را بالگردان خود مي

بدي دارند و جايگاهشان دوزخ است و چه بد 

  ﴾18﴿ جايگاهي است!.
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َقُّ َكَمنح  حَك ٱۡلح ب  نزحَل إحََلحَك محن ره
ُ
َمآ أ نه

َ
لَُم أ َفَمن َيعح

َ
۞أ

َبَٰبح 
لح
َ ْ ٱۡلح ْولُوا

ُ
ُر أ ْۚ إحنهَما َيَتَذكه َمَٰٓ عح

َ
حيَن  ١٩ُهَو أ ٱَّله

ح  ح َوََل يَنُقُضوَن ٱل دح ٱَّلله حَعهح حيَن  ٢٠ محيَثَٰقَ يُوفُوَن ب َوٱَّله
َن َربهُهمح  َشوح ن يُوَصَل َوَيخح

َ
ٓ أ حهۦح ُ ب َمَر ٱَّلله

َ
ٓ أ لُوَن َما يَصح

حَسابح 
ْ ٱبحتحَغآَء  ٢١َوَيَخافُوَن ُسوَٓء ٱۡلح وا حيَن َصََبُ َوٱَّله

ا َرزَقحَنَُٰهمح َسح    نَفُقواْ محمه
َ
ةَ َوأ لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه

َ
حهحمح َوأ هح َرب  ا وَجح

رَُءوَن  َية  وََعََلنح  ْوَلَٰٓئحَك لَُهمح َوَيدح
ُ
حَئَة أ ي  ََسَنةح ٱلسه

حٱۡلح ب
ارح  َب ٱله ن   ٢٢ُعقح َُٰت َعدح ُخلُوَنَها َوَمن َصلََح  َجنه يَدح

َمَلَٰٓئحَكُة 
ح ۖۡ َوٱل َٰتحهحمح حتَٰيه هحمح َوُذر  َوَٰجح زح

َ
حهحمح َوأ محنح َءابَآئ

ح بَاب  
حن ُك  يحهحم م 

ُخلُوَن َعلَ حَما َسَلٌَٰم َعلَ  ٢٣ يَدح يحُكم ب
 ْۚ ُتمح ارح َصََبح َب ٱله َم ُعقح َد  ٢٤فَنحعح حيَن يَنُقُضوَن َعهح َوٱَّله

ن 
َ
ٓ أ حهۦح ُ ب َمَر ٱَّلله

َ
َطُعوَن َمآ أ دح محيَثَٰقحهۦح َوَيقح ح محنُۢ َبعح ٱَّلله

َنُة  ْوَلَٰٓئحَك لَُهُم ٱللهعح
ُ
ۡرضح أ

َ ُدوَن ِفح ٱۡلح سح يُوَصَل َوُيفح
ارح  حَمن يََشآُء  ٢٥َولَُهمح ُسوُٓء ٱله َق ل حزح ُ يَبحُسُط ٱلر  ٱَّلله

َيا ِفح  نح ُة ٱلُّ ََيوَٰ
َيا َوَما ٱۡلح نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ حٱۡلح  ب

ْ ْۚ َوَفرحُحوا ُر دح َوَيقح
َرةح إحَله َمَتَٰع   نزحَل  ٢٦ ٱٓأۡلخح

ُ
ََلٓ أ حيَن َكَفُرواْ لَوح َوَيُقوُل ٱَّله

حهحۚۦْ قُلح  ب  حن ره يحهح َءايَة  م 
َ يُ َعلَ لُّ َمن يََشآُء إحنه ٱَّلله ضح

نَاَب 
َ
ٓي إحََلحهح َمنح أ دح َمئحنُّ  ٢٧َوَيهح  َوَتطح

ْ حيَن َءاَمُنوا ٱَّله
َمئحنُّ ٱلحُقلُوُب  ح َتطح رح ٱَّلله

كح حذح ََل ب
َ
حُۗ أ رح ٱَّلله

كح حذح   ٢٨قُلُوُبُهم ب
 
 
 
 
 
 

داند آنچه از سوي پروردگارت بر تو آيا کسي که مي
ور است؟ نازل شده حق است، مانند کسي که او ک

کساني که  ﴾19﴿ پذيرند.همانا فقط خردمندان پند مي
 شکنند.نمايند و پيمان را نميبه عهد خداوند وفا مي

و کساني که آنچه را خداوند به پيوسته نگاه  ﴾21﴿
دارند و از داشتن آن امر فرموده پيوسته نگاه مي

 ترسند.پروردگارشان بيمناک هستند و از محاسبة بد مي
ساني که به خاطر پروردگارشان بردباري و ک ﴾21﴿

کردند و نماز را بر پا داشتند و از آنچه که به آنها 
روزي داديم به صورت پنهان و آشکار بخشيدند و 

کنند اينان خرج کردند، و بدي را به نيکي دفع مي
 هستند که پاداش نيکِ آن سراي از آن ايشان است.

، آنان باغهاي بهشت که جاي ماندگاري است ﴾22﴿
همراه پدران و فزندان و همسران شايستة خود بدان جا 

شوند و فرشتگان از هر دري بر آنان وارد وارد مي
گويند:( سالم بر شما باد به )به آنان مي ﴾23﴿ شوند.مي

سبب صبر و شيکبايي که داشتيد، پس آن سرا چه نيکو 
و آنان که پيمان خدا را پس از بستن آن  ﴾24﴿ است!.

گسلند که خداوند به حفظ ند، و پيوندي را ميشکنمي
کنند، لعنت و آن دستور داده است، و در زمين فساد مي

نفرين بهرة ايشان است و سختي آن سراي را )نيز( 
خداوند روزي را براي هرکس که بخواهد  ﴾25﴿ دارند.

گرداند و آن را براي هرکس که فراغ و فراوان مي
و آنها به زندگي دنيا  دهدبخواهد تنگ و کم قرار مي

شاد و خشنودند درحاليکه زندگي دنيا در برابر آخرت 
گويند: و کافران مي ﴾26﴿ کاالي ناچيزي بيش نيست.

اي از جانب پروردگارش فرو فرستاده چرا بر او نشانه
نشده است؟ بگو: خداوند هرکس را بخواهد گمراه 

سوي خودش کند و هرکس را که توبه کند بهمي
آن کساني که ايمان آورده و  ﴾27﴿ نمايد.ميهدايت 

کند، بدانيد که دلهايشان به ياد خدا آرامش پيدا مي
  ﴾28﴿ گيرند.دلها با نام خدا آرام مي
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ُن  َٰلحَحَٰتح ُطوََبَٰ لَُهمح وَُحسح ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا حيَن َءاَمُنوا ٱَّله
ة   ٢٩ اب  َم  مه

ُ
ٓ أ رحَسلحَنََٰك ِفح

َ
حَك أ تح محن قَدح َخلَ  َكَذَٰل
 ْ َتحلَُوا ح َمم  تل 

ُ
ٓ أ ٓ إحََلحَك وَُهمح َقبحلحَها َنا وحَحيح

َ
حٓي أ يحهحُم ٱَّله

َعلَ
ح ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَو َعلَيحهح   ُهَو َرَب 

حٱلرهِنَٰمۡحْۚ قُلح ُفُروَن ب يَكح
ُت ِإَوََلحهح َمَتابح 

ح نه ُقرحَءان   ٣٠تََوُكه
َ
حهح ا َولَوح أ َتح ب ح ُسي 

وح 
َ
َباُل أ ح

ََتَٰ  بَل ٱۡلح حَموح حهح ٱل حَم ب
وح ُُك 
َ
ۡرُض أ

َ حهح ٱۡلح َعتح ب ح ُقط 
فَلَمح يَاْيح 

َ
ُۗ أ ُر ََجحيًعا مح

َ ح ٱۡلح ه ح ن لهوح َّلل 
َ
ْ أ حيَن َءاَمُنٓوا سح ٱَّله

ُ لََهَدى ٱنلهاَس ََجحيع   حيَن يََشآُء ٱَّلله ُۗ َوََل يََزاُل ٱَّله ا
ي ْ تُصح  قَارحَعةٌ َكَفُروا

ْ حَما َصَنُعوا  َقرحيب   ُبُهم ب
وح َِتُلُّ

َ
ا أ

ُد  َ وَعح ِتح
ح
َٰ يَأ حن َدارحهحمح َحِته َ ََل َُيحلحُف م  حْۚ إحنه ٱَّلله ٱَّلله

حمحيَعاَد  زحَئ بحرُُسل   ٣١ٱل ُتهح حن  َوَلَقدح ٱسح َقبحلحَك م 
ۖۡ فََكيحَف ََكَن  ُتُهمح َخذح

َ
ْ ُثمه أ حيَن َكَفُروا حَّله لَيحُت ل مح

َ
فَأ

ح  ٣٢عحَقابح  َفَمنح ُهَو قَآئ
َ
ُۗ أ حَما َكَسَبتح ب ۢ ب ح َنفح

َٰ ُك  ٌم لََعَ
ح  مح ُتَنب 

َ
ْۚ أ وُهمح ََكَٓء قُلح َسمُّ ح ُۡشَ ه ْ َّللح حَما ََل وََجَعلُوا ونَُهۥ ب

حَظَٰهحر   م ب
َ
ۡرضح أ

َ لَُم ِفح ٱۡلح حيَن  َيعح حَّله حَن ل  ُزي 
لح  بَلح حَن ٱلحَقوح م 

رُُهمح  ْ َمكح بحيلح  َوَمن يُ  َكَفُروا  َعنح ٱلسه
ْ وا لحلح َوُصدُّ ضح

ُ َفَما ََلُۥ محنح َهاد   ۖۡ  ٣٣ ٱَّلله َيا نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ هُهمح َعَذاب  ِفح ٱۡلح ل
حَن ٱ ۖۡ َوَما لَُهم م  َشقُّ

َ
َرةح أ ح محن َواق  َولََعَذاُب ٱٓأۡلخح   ٣٤ َّلله

 
 

 

 

 

 

 

 

اند آنان که ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام داده

 ﴾29﴿ ارند.خوشا به حال ايشان و آنان سرانجام نيکي د

گونه تو را به ميان امتي فرستاديم که امتهاي بدين

اند، تا آنچه را به تو فراواني پيش از آن آمده و رفته

هر چند که منکر خداوند  -ايم بر آنان وحي کرده

بخوانند. بگو: خداوند پروردگار من است،  -مهربانند 

ام و جز او معبود به حقي نيست، بر او توکل نموده

و اگر قرآني باشد  ﴾31﴿ سوي اوست.شت من بهبازگ

ي که کوهها بدان به حرکت در آيند و يا زمين به وسيله

آن پاره پاره گردد و يا مردگان بدان به سخن درآورده 

شوند )اين قرآن خواهد بود(، بلکه همة کارها در دست 

دانند که اگر خداوند خداست. آيا مؤمنان نمي

کرد؟ کافران ايت ميخواست همة مردم را هدمي

کنند دچار بال و مصيبت پيوسته به سبب کاري که مي

گردند. يا آن بال و مصيبت نزديک خانه آنها کوبنده مي

آيد، تا آنگاه که وعدة خداوند فرا رسد، فرود مي

و به  ﴾31﴿ کند.گمان خداوند خالف وعده نميبي

راستي که پيامبراني پيش از تو مورد استهزا قرار 

ام، سپس اند، و من کافران را مدتي مهلت دادهتهگرف

ام، پس )بنگر( کيفرم چگونه ايشان را گرفتار ساخته

آيا کسي که حافظ و مراقب همه است و  ﴾32﴿ بود؟.

پايد )چون بتان است(؟! و براي اعمال ايشان را مي

اند. بگو: )آنها را نام ببريد، خداوند شريکاني قرار داده

داند خبر ه آنچه که در زمين نميآيا خداوند را ب

شويد؟ دهيد؟ يا اينکه با سخنان ظاهري فريفته ميمي

بلکه براي کافران مکرشان آراسته شده است و از راه 

اند، و هرکس را که خدا گمراه راست باز داشته شده

آنان در زندگاني دنيا   ﴾33﴿ سازد هيچ راهنمايي ندارد.

ر است، واز تعذابي دارند و عذاب آخرت سخت

 ﴾34﴿ اي ندارند(.)عذاب( خداوند باز دارنده
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ُمتهُقوَنۖۡ ََتحرحي محن َِتحتحَها 
ح ِتح وُعحَد ٱل

َنهةح ٱله َثُل ٱۡلح ۞مه
حم   ُكلَُها َدآئ

ُ
ۖۡ أ نحَهَُٰر

َ ح  ٱۡلح ْۚ ت لَُّها ْْۚ َوظح حيَن ٱتهَقوا َب ٱَّله لحَك ُعقح
َٰفحرحيَن ٱنلهاُر  َك

َب ٱلح حيَن ءَ  ٣٥وهُعقح اَتيحَنَُٰهُم َوٱَّله
َزابح َمن  حح

َ نزحَل إحََلحَكۖۡ َومحَن ٱۡلح
ُ
حَمآ أ رَُحوَن ب كحَتََٰب َيفح

ٱلح
َ َوََلٓ  ُبَد ٱَّلله عح

َ
نح أ
َ
محرحُت أ

ُ
ٓ أ َما ۚۥْ قُلح إحنه َضُه يُنكحُر َبعح

ْ ِإَوََلحهح َم  ُعوا دح
َ
ۦْٓۚ إحََلحهح أ حهح حَك ب ۡشح

ُ
حَك  ٣٦ابح أ َوَكَذَٰل

ح  ًما َعَرب
نَزلحَنَُٰه ُحكح

َ
َد ي   أ َوآَءُهم َبعح هح

َ
َت أ َبعح ئحنح ٱته

ْۚ َولَ َما ا
ح محن َولح    مح َما لََك محَن ٱَّلله

 َوََل َواق   َجآَءَك محَن ٱلحعحلح
رحَسلحَنا رُُسَل  َولََقدح   ٣٧

َ
حن َقبحلحَك وََجَعلحَنا لَُهمح أ  م 

َوَٰج   زح
َ
ْۚ أ حيهة  َ أَِب ا َوُذر  ِتح

ح
ن يَأ
َ
حرَُسوٍل أ  بحإحذحنح  يَةٍ َوَما ََكَن ل

إحَله
َجل  
َ
ح أ
حُۗ لحُك  ْ ٱ ٣٨كحَتاب   ٱَّلله ُحوا ُ َما يََشآُء َيمح َّلله

كحَتَٰبح 
مُّ ٱلح
ُ
ۥٓ أ ا نُرحَينهَك ن ِإَو ٣٩َوُيثحبحُتۖۡ وَعحنَدهُ مه

ََلَُٰغ  حنهَما َعلَيحَك ٱبلح َينهَك فَإ وح َنَتوَفه
َ
حي نَعحُدُهمح أ َبعحَض ٱَّله
حَساُب  ۡرَض  ٤٠وََعلَيحَنا ٱۡلح

َ ِتح ٱۡلح
ح
نها نَأ

َ
ْ أ ا َو لَمح يََروح

َ
أ

حَب  ُ َُيحُكُم ََل ُمَعق  ْۚ َوٱَّلله َرافحَها طح
َ
نَنُقُصَها محنح أ

حَسابح 
محهحۚۦْ وَُهَو ََسحيُع ٱۡلح

ُكح حيَن  ٤١ۡلح َوقَدح َمَكَر ٱَّله
ُر ََجحيع   حَمكح ُب ُكُّ محن َقبحلحهحمح فَلحلههح ٱل سح لَُم َما تَكح ۖۡ َيعح ا

س    ارح وَ  َنفح َب ٱله حَمنح ُعقح َُٰر ل ُكَٰه
لَُم ٱلح   ٤٢َسَيعح

 
 
 
 
 

 

 

 

صفت بهشتي که به پرهيزگاران وعده داده شده است 
ها و جويبارها در زير درختان )چنين است که( رودخانه

اش )نيز( هايش هميشگي و سايهآن جاري است، ميوه
دايمي است. اين است سرانجام کساني که پرهيزگارند 

و  ﴾35﴿ کافران آتش )جهنم( است. و سرانجام
سوي تو ايم از آنچه بهکه به ايشان کتاب دادهکساني

شوند، و از ميان فرو فرستاده شده است شاد مي
هاي )کافران( کساني هستند که بخشي از آن را دسته

ام که من تنها و تنها فرمان يافته»کند. بگو: انکار مي
سوي او فرا زم. بهخداوند را بپرستم و به او شرک نور

و  ﴾36﴿ سوي اوست.خوانم و بازگشت من بهمي
اينگونه قرآن را به عنوان کتابي روشن و با زبان عربي 

هايشان پيروي فرو فرستاديم، و اگر از آرزوها و خواسته
کني بعد از اينکه دانش به تو رسيده است تو را از 

 اي نيست.)عذاب( خداوند هيچ کار ساز و بازدارنده
و به راستي پيش از تو پيامبراني را فرستاده و  ﴾37﴿

ايم، و براي هيچ زنان و فرزنداني را بديشان داده
اي پيامبري ممکن نيست که جز به اجازة خدا معجزه

 ﴾38﴿ اي سرآمدي معين دارد.بياورد، و هر وعده
برد و هر چه را خداوند هر چه را که بخواهد از ميان مي

دارد، و ام الکتاب )= لوح يکه بخواهد بر جاي م
اگر برخي از آنچه را و  ﴾39﴿ محفوظ( به نزد اوست.

دهيم به تو بنمايانيم و يا اينکه تو را که بدان وعده مي
بميرانيم، در هر حال تنها رسيدن بر )عهدة( تو است و 

اند که ما آيا نديده ﴾41﴿ باشد.حساب بر عهدة ما مي
کند و وند حکم ميکاهيم و خدااز اطراف زمين مي

گونه رد و مانعي ندارد، و او فرمان و حکمش هيچ
به راستي کساني که پيش  ﴾41﴿ سريع الحساب است؟!.

ها همگي از اينان بودند مکر ورزيدند ولي مکر و نقشه
داند آنچه را که هرکس انجام از آن خداست، مي

خواهند دانست که سرانجام دهد، و کافران ميمي
  ﴾42﴿ هان از آن کيست.نيکوي اين ج
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 ْۚ َت ُمرحَسَل  ْ لَسح حيَن َكَفُروا ح َوَيُقوُل ٱَّله حٱَّلله  قُلح َكََفَٰ ب
كحَتَٰبح 

َشهحيَدُۢا بَيحّنح َوَبيحَنُكمح َوَمنح عحنَدهُۥ عحلحُم ٱلح
٤٣  
 

 َراهحيمَ ُسوَرةُ إحبح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

نَزلحَنَُٰه إحََلح 
َ
رحَج ٱنلهاَس محَن الٓرِۚ كحَتٌَٰب أ ُخح َك تلح

َعزحيزح 
َرَٰطح ٱلح حهحمح إحََلَٰ صح نح َرب 

َمَٰتح إحََل ٱنلُّورح بحإحذح
لُ ٱلظُّ

َمحيدح  َمََٰوَٰتح َوَما ِفح  ١ٱۡلح حي ََلُۥ َما ِفح ٱلسه ح ٱَّله ٱَّلله
ۡرضح  َوَويحل  

َ َٰفحرحيَن محنح َعَذاب   ٱۡلح َك
حلح يٍد  ل   ٢َشدح
بُّوَن  َتحح حيَن يَسح وَن ٱۡلحَ ٱَّله َرةح َوَيُصدُّ َيا لََعَ ٱٓأۡلخح نح ةَ ٱلُّ َيوَٰ

ْوَلَٰٓئحَك ِفح َضَلَِٰۢل 
ُ
ْۚ أ ح َوَيبحُغوَنَها عحوًَجا َعن َسبحيلح ٱَّلله

ٓ  ٣ بَعحيد   حلحَسانح قَوحمحهۦح َوَما  ب
رحَسلحَنا محن رهُسوٍل إحَله

َ
أ

 َ دحي َمن ي ُ َمن يََشآُء َوَيهح لُّ ٱَّلله ۖۡ َفُيضح َ لَُهمح ح ُبَني  ْۚ َلح َشآُء
َكحيُم  َعزحيُز ٱۡلح

رحَسلحَنا ُموََسَٰ أَِب ٤وَُهَو ٱلح
َ
تََٰيَٰتحَنآ َولََقدح أ

حرحُهم  َمَٰتح إحََل ٱنلُّورح َوَذك 
لُ َمَك محَن ٱلظُّ رحجح قَوح خح

َ
نح أ
َ
أ

حَك ٓأَلتََٰيَٰت   َٰل حْۚ إحنه ِفح َذ َٰمح ٱَّلله يهى
َ
حأ ح َصبهار   ب

حُك   ٥ َشُكور   ل 
 
 
 
 
 
 
 
 

تو پيامبر )خدا( نيستي، بگو: کافي گويد: و کافران مي

است خدا و کسي که علم کتاب نزد او است ميان من و 

 ﴾43﴿ شما گواه باشد.
 

\ 

 

 
 

 سوره ابراهيم
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

الف. الم. راء. اين کتابي است که آن را بر تو فرو 

ايم تا مردم را به اذن پروردگارشان از فرستاده

سوي راه وي نور بيرون بياوري، بهسها بهتاريکي

خدايي که آنچه در  ﴾1﴿ خداوندِ پيروزمند ستوده.

آسمانها و زمين است از آن اوست، و واي بر کافران از 

که زندگي دنيا را بر کساني ﴾2﴿ عذاب سخت!.

دهند و مردم را از راه خدا زندگي آخرت ترجيح مي

 دارند و راه خدا را نادرست و کج نشانباز مي

 ﴾3﴿ ي هستند.دهند، ايشان در گمراهي دور )دراز(مي

ايم مگر به زبان قوم خودش، و هيچ پيامبري را نفرستاده

تا )حقايق را به روشني( براي آنان بيان کند، سپس 

سازد و خداوند هرکس را که بخواهد گمراه مي

کند و او پيروزمند هرکس را که بخواهد هدايت مي

هاي خود نا موسي را با نشانهو هما ﴾4﴿ فرزانه است.

فرستاديم )و به او گفتيم(: که قوم خويش را از 

ها و سوي نور بيرون آور و آنان را به نعمتها بهتاريکي

گمان در هاي خدا در روزهاي الهي پند ده. بيمصيبت

  ﴾5﴿ اين براي هر شکيبايي سپاسگزاري عبرتها است.
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ح َعلَيحُكمح إحذح ِإَوذح قَاَل ُموََسَٰ لحَقوحمحهح  َمَة ٱَّلله ٱذحُكُرواْ نحعح
َعَذابح 

َن يَُسوُمونَُكمح ُسوَٓء ٱلح حنح َءالح فحرحَعوح َُٰكم م  َنَى
َ
أ

ْۚ َوِفح  حَسآَءُكمح ُيوَن ن َتحح َنآَءُكمح َويَسح بح
َ
ُوَن أ َوُيَذِب ح
َٰلحُكم بَََلٓء   يم   َذ حُكمح َعظح ب  حن ره ذهَن  ٦ م 

َ
ِإَوذح تَأ

حن شَ َربُُّكمح  ُتمح إحنه لَئ حن َكَفرح ۖۡ َولَئ زحيَدنهُكمح
َ
ُتمح َۡل َكرح

يد   نُتمح  ٧ َعَذاَبح لََشدح
َ
ْ أ ُفُرٓوا َوقَاَل ُموََسَٰٓ إحن تَكح

ۡرضح ََجحيع  َوَمن ِفح 
َ ٌّ َۡححيٌد ا فَإحنه ٱٱۡلح َ لََغّنح لَمح  ٨َّلله

َ
أ
حيَن محن َقبحلحُكمح قَوحمح نُوح   ْ ٱَّله تحُكمح َنَبُؤا

ح
 وَََعد   يَأ
حيَن َوثَ  ْۚ ُموَد َوٱَّله ُ لَُمُهمح إحَله ٱَّلله هحمح ََل َيعح دح محنُۢ َبعح

َٰهحهحمح  فحَو
َ
ٓ أ َيُهمح ِفح يحدح

َ
ٓواْ أ حَنَٰتح فََردُّ َي 

حٱبلح َجآَءتحُهمح رُُسلُُهم ب
َفح َشك   

حهۦح ِإَونها لَ ُتم ب
لح رحسح
ُ
حَمآ أ نَا ب ا  َوقَالُٓواْ إحنها َكَفرح حمه م 

ٓ إحََلحهح  ُعوَنَنا ح  ٩ ُمرحيب   تَدح ِفح ٱَّلله
َ
۞قَالَتح رُُسلُُهمح أ

ِۖ  َشك    ۡرضح
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح رح ٱلسه فحَر لَُكم َفاطح َغح ُعوُكمح َلح يَدح

َجل  
َ
َرُكمح إحََلَٰٓ أ ح حُكمح َوُيَؤخ  حن ُذنُوب ِۚ  م  َسم   ْ إحنح  مُّ َقالُٓوا

ونَا  ن تَُصدُّ
َ
َنا تُرحيُدوَن أ

حثحلُ نُتمح إحَله بََّش  م 
َ
ا أ ََكَن َعمه

َطَٰن  
حُسلح تُونَا ب

ح
ُبُد َءابَآُؤنَا فَأ بحني   َيعح   ١٠ مُّ

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

و آنگاه که موسي به قومش گفت: نعمت خدا را بر 

خويشتن به ياد آوريد آن زمان که شما را از فرعونيان 

رساندند، و نجات داد که بدترين عذاب را به شما مي

ده نگاه بريدند و زنانتان را زنپسرانتان را سر مي

داشتند، و در اين امر آزمايش بزرگي از جانب مي

و آنگاه که پروردگارتان اعالم  ﴾6﴿ پروردگارتان بود.

داشت که اگر سپاسگزاري کنيد )نعمت و برکات( شما 

گمان عذاب من را افزون کنم و اگر کفر بورزيد بي

و موسي گفت: اگر شما و  ﴾7﴿ بسيار سخت است.

کنند همگي ي زمين زندگي ميتمامي کساني که در رو

 نياز و ستوده است.کفر بورزيد، )بدانيد( که خداوند بي

که پيش از شما بودند )مانند( قوم آيا خبر کساني ﴾8﴿

نوح، عاد، ثمود، و کسان ديگري که پس از ايشان 

آمدند )و( به جز خدا کسي از آنان خبر ندارد، به شما 

)فراوان( به نزد نرسيده است؟ پيامبرانشان با معجزات 

هايشان نهادند و آنان آمدند آنگاه دستانشان را در دهان

ايد باور گفتند: ما به آنچه شما بدان مأموريت يافته

خوانيد سخت در نداريم و از آنچه ما را بدان فرا مي

پيامبرانشان گفتند: آيا دربارة  ﴾9﴿ شک هستيم.

خداوند آفرينندة آسمانها و زمين شک و ترديدي 

خواند تا گناهانتان را جود دارد؟! او شما را فرا ميو

ببخشايد و تا مدتي معين شما را مهلت دهد. گفتند: شما 

خواهيد ما را از جز انسانهايي همچون ما نيستيد، مي

پرستيدند باز داريد، پس براي ما آنچه پدرانمان مي

  ﴾11﴿ دليلي آشکار بياوريد.
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نه قَالَتح لَُهمح رُُسلُُهمح إح  حثحلُُكمح َوَلَٰكح حُن إحَله بََّش  م  ن َنه
ن ٱ

َ
ٓ أ حۖۦۡ َوَما ََكَن نَلَا َٰ َمن يََشآُء محنح عحَبادحه

َ َيُمنُّ لََعَ َّلله
ح 
ح فَلحَيَتَوَّكه حْۚ َولََعَ ٱَّلله  بحإحذحنح ٱَّلله

حُسلحَطٍَٰن إحَله تحَيُكم ب
ح
نهأ

محُنوَن  حُمؤح َ  ١١ٱل َله َنَتَوَّكه
َ
ََٰنا َوَما نَلَآ أ ح َوَقدح َهَدى لََعَ ٱَّلله

ح  ْۚ َولََعَ ٱَّلله ُتُمونَا ٓ َءاَذيح َٰ َما نه لََعَ َ َبح ْۚ َونَلَصح ُسُبلََنا
ُوَن  ح حُمَتَوُك  ح ٱل

حرُُسلحهحمح  ١٢فَلحَيَتَوَّكه حيَن َكَفُرواْ ل
َوقَاَل ٱَّله

وحَۡحَٰٓ 
َ
ۖۡ فَأ وح تَلَُعوُدنه ِفح محلهتحَنا

َ
َنآ أ ۡرضح

َ
حنح أ رحَجنهُكم م   نَلُخح

َٰلحمحنَي  لحَكنه ٱلظه كحَننهُكُم  ١٣إحََلحهحمح َربُُّهمح نَلُهح َولَنُسح
حَمنح َخاَف َمَقاّمح وََخاَف  حَك ل َٰل ْۚ َذ هحمح دح ۡرَض محنُۢ َبعح

َ ٱۡلح
َتُحواْ وََخاَب ُكُّ َجبهاٍر َعنحيد   ١٤وَعحيدح  َتفح حن  ١٥ َوٱسح م 

ََّقَٰ  حهۦح َجَهنهُم َويُسح آء  َوَرآئ يد  َص  محن مه َيَتَجرهُعُهۥ  ١٦ دح
تحيهح 
ح
يُغُهۥ َوَيأ ح َمََّكن  َوََل يََكاُد يُسح

حَموحُت محن ُك  َوَما  ٱل
 ِۖ حت  حَمي  حهۦح  ُهَو ب حيَن  ١٧ َعَذاٌب َغلحيظ  َومحن َوَرآئ َثُل ٱَّله مه

 ۡۖ حهحمح حَرب  حيُح ِفح  َكَفُرواْ ب حهح ٱلر  تح ب َتده َمَٰلُُهمح َكَرَماٍد ٱشح عح
َ
أ
 ِۖ ف  ٍم ََعصح ُروَن  يَوح دح ِۚ َله َيقح ء  ح َۡ  َٰ ْ لََعَ ا َكَسُبوا  محمه

َعحيُد  َلَُٰل ٱبلح حَك ُهَو ٱلضه َٰل   ١٨َذ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

پيامبرانشان به آنان گفتند: ما جز بشري مثل شما نيستيم، 

ولي خدا بر هر يک از بندگانش که بخواهد منت 

نهد، و ما را نسزد که جز به اذن خدا براي شما مي

 و مؤمنان بايد تنها بر خدا توکل کنند. حجتي بياوريم،

و چرا بر خداوند توکل نکنيم، حال آنکه او ما  ﴾11﴿

را به راهمان رهنمود کرده است؟! و قطعاً بر آزاري که 

نماييم، و توکل کنندگان رسانيد شکيبايي ميبه ما مي

و کافران به  ﴾12﴿ بايد فقط بر خدا توکل کنند.

شما را از سرزمين خودمان پيامبرانشان گفتند: البته 

کنيم مگر اينکه به آيين ما باز آييد. پس بيرون مي

پروردگارشان به آنان وحي کرد که حتماً ستمکاران را 

و پس از آنان شما را در اين  ﴾13﴿ کنيم.نابود مي

سرزمين ساکن خواهيم کرد. اين از آن کساني است که 

 اسند.از جاه و جالل من بترسند و از تهديد من بهر

و کافران طلب پيروزي کردند و هر گردنکش  ﴾14﴿

پشت سر او جهنم  ﴾15﴿ باطل گرايي ناکام گشت.

 شود.است و از خونابة دوزخيان به او نوشانده مي

نوشد و به هيچ وجه را جرعه جرعه ميآن ﴾16﴿

آيد، يابد و مرگ از هرسو به سراغش ميگوارايش نمي

 ي فراروي اوست.ميرد، و عذاب سختحال آنکه نمي

مثال آنانکه به پروردگارشان کفر ورزيدند  ﴾17﴿

کردارشان همچون خاکستري است که تند بادي در 

يک روز طوفاني بر آن وزيده باشد، به چيزي از آنچه 

يابند. اين گمراهي دور اند دست نميدر دنيا انجام داده

 ﴾18﴿ )ودرازي( است.
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َ َخلَقَ  نه ٱَّلله
َ
لَمح تََر أ

َ
ِۚ إحن  أ ح َق 

حٱۡلح ۡرَض ب
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ٱلسه

ق  
َلح تح ِبح

ح
هحبحُكمح َوَيأ  يُذح

ح
يد   يََشأ حَك لََعَ  ١٩ َجدح َٰل َوَما َذ
حَعزحيز  ٱ ح ب ح ََجحيع   ٢٠ َّلله ه ْ َّللح َعَفَٰٓ َوَبَرُزوا ُؤاْ ا َفَقاَل ٱلضُّ

ْ إحنها ُكنها لَُكمح َتَبع   ٓوا ََبُ َتكح حيَن ٱسح حَّله نُتمل
َ
 ا َفَهلح أ

ُنوَن َعنها محنح َعَذابح ٱ غح ِۚ مُّ ء  ح َۡ ح محن  ْ  َّلله ََٰنا  قَالُوا لَوح َهَدى
نَا َما  مح َصََبح

َ
ٓ أ َنا َجزحعح

َ
ٓ أ ۖۡ َسَوآٌء َعلَيحَنا ُ لََهَديحَنَُٰكمح ٱَّلله

حيص   ا  ٢١ نَلَا محن ُمه يحَطَُٰن لَمه ُر إحنه َوقَاَل ٱلشه مح
َ َ ٱۡلح قَُضح

َد ٱۡلحَ  َ وََعَدُكمح وَعح ۖۡ ٱَّلله ُتُكمح َلفح خح
َ
ح َووََعدتُُّكمح فَأ ق 

تُُكمح  ن َدَعوح
َ
ٓ أ حن ُسلحَطٍَٰن إحَله َ ََلحُكم م  َ َوَما ََكَن َلح

نُفَسُكمِۖ 
َ
ْ أ وُمو يح َولُوُمٓوا

ِۖ فَََل تَلُ َتَجبحُتمح َلح نَا۠  فَٱسح
َ
آ أ مه

 ٓ حخحُكمح َوَما حُمِصح حَمآ  ب ح َكَفرحُت ب
ه إحّن  حِخح حُمِصح نُتم ب

َ
أ

تُ  كح َ ۡشح
َ
َٰلحمحنَي لَُهمح َعَذاٌب أ ُۗ إحنه ٱلظه م   ُمونح محن َقبحُل َلح

َ
 أ

َٰت   ٢٢ َٰلحَحَٰتح َجنه حيَن َءاَمُنواْ وََعمحلُواْ ٱلصه َل ٱَّله دحخح
ُ
 َوأ

 ۡۖ حهحمح نح َرب 
حيَن فحيَها بحإحذح نحَهَُٰر َخَِٰلح

َ ََتحرحي محن َِتحتحَها ٱۡلح
لَمح تََر َكيحَف َۡضَ  ٢٣َِتحيهُتُهمح فحيَها َسَلٌَٰم 

َ
ُ َمَثَل  أ  َب ٱَّلله

حَبة   َُكحَمة   لَُها ثَابحت  َوفَرحُعَها ِفح  ة  َكَشَجرَ  َطي  صح
َ
حَبٍة أ َطي 

مَ   ٢٤آءح ٱلسه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيني که خداوند آسمانها و زمين را به حق آيا نمي 

برد و آفريده است، اگر بخواهد شما را از ميان مي

ين کار و ا ﴾19﴿ آورد؟!.آفرينش جديدي را پديد مي

و همه در برابر  ﴾21﴿ براي خداوند مشکل نيست.

شوند، پس ضعيفان به کساني که خداوند حاضر مي

گويند: ما پيروان شما پنداشتند ميخود را بزرگ مي

توانيد چيزي از عذاب خداوند را از بوديم، پس آيا مي

گويند: اگر خداوند ما ر اهدايت ما دفع کنيد؟ مي

نموديم، براي ما هدايت مي کرد ما هم شما رامي

تابي کنيم يا شکيبايي ورزيم هيچ يکسان است چه بي

که کار به پايان و هنگامي ﴾21﴿ پناهگاهي نداريم.

گويد: خداوند رسيد )و کار از کار گذشت( شيطان مي

به شما وعدة راستين داد و من به شما وعده دادم و با 

شما  اي برشما خالف وعده کردم. و من هيچ سلطه

نداشتم جز اينکه شما را دعوت نمودم و شما هم دعوتم 

را پذيرفتيد. پس مرا سرزنش مکنيد و خودتان را 

رسم و نه شما به سرزنش نماييد، نه به من فرياد شما مي

گمان به اينکه پيش از اين شما رسيد، بيفرياد من مي

گمان ستمکاران دانستيد کافرم. بيمرا شريک خدا مي

که ايمان آورده و کساني ﴾22﴿ ناکي دارند.عذاب درد

اند به باغهايي در آورده و کارهاي شايسته انجام داده

شوند که در زير درختان آن جويبارها روان است، مي

اند، درودشان در آنجا به حکم پروردگارشان جاودانه

داني که آيا نمي ﴾23﴿ در آنجا سالم گفتن است.

سخن خوب و زيبا به زند: خداوند چگونه مثال مي

اش استوار و ماند که ريشهدرخت پاک و زيبايي مي

 ﴾24﴿ اش در آسمان است.شاخه
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 ُ حُب ٱَّلله ُۗ َوَيۡضح حَها نح َرب 
 ححيِۢن بحإحذح

ُكلََها ُكه
ُ
ٓ أ َتح تُؤح

ُروَن  حلنهاسح لََعلهُهمح َيَتَذكه َثاَل ل مح
َ َوَمَثُل َُكحَمٍة  ٢٥ٱۡلح

ۡرضح َما َكَشَجَرٍة خَ  َخبحيَثة  
َ قح ٱۡلح ُتثهتح محن فَوح بحيَثٍة ٱجح

َرار   لََها محن
حُت ٱ ٢٦ قَ لح يُثَب  حٱلحَقوح  ب

ْ حيَن َءاَمُنوا ُ ٱَّله َّلله
 ُ لُّ ٱَّلله َرةحِۖ َوُيضح َيا َوِفح ٱٓأۡلخح نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ

ٱثلهابحتح ِفح ٱۡلح
ُ َما يََشآُء  َعُل ٱَّلله َٰلحمحنَيْۚ َوَيفح لَمح تََر إح  ٢٧ٱلظه

َ
ََل ۞أ

ر   ح ُكفح َمَت ٱَّلله حعح ْ ن لُوا حيَن بَده َمُهمح َداَر ا ٱَّله ْ قَوح َحلُّوا
َ
َوأ

ََوارح 
حئحَس ٱلحَقَراُر  ٢٨ٱبلح ۖۡ َوب َنَها وح

لَ وََجَعلُواْ  ٢٩َجَهنهَم يَصح
نَداد  
َ
ح أ ه  َعن َسبحيلحهحۗۦُ قُلح َّللح

ْ لُّوا ُضح ح  فَإحنه ا َل 
ْ َتَمتهُعوا

َيُكمح إحََل ٱنلهارح  حيَن َءاَمُنواْ  ٣٠َمصح حعحَبادحَي ٱَّله ُقل ل 
ا َرزَقحَنَُٰهمح َسح    ْ محمه ةَ َوُينفحُقوا لَوَٰ ْ ٱلصه  ا وََعََلنحَية  يُقحيُموا

َلٌَٰل  َ يَوحم  َله َبيحع  فحيهح َوََل خح ِتح
ح
ن يَأ
َ
حن َقبحلح أ ُ ٱ ٣١م  َّلله

مَ  نَزَل محَن ٱلسه
َ
ۡرَض َوأ

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح حي َخلََق ٱلسه آءح ٱَّله
حهۦح محَن ٱثلهَمَرَٰتح رحزحق   َمآء   َرَج ب خح

َ
َر فَأ ۖۡ وََسخه ا لهُكمح

رحَي  َجح َك تلح
َر لَُكُم ٱلحُفلح حۖۦۡ وََسخه رحه مح

َ
حأ رح ب َحح

ِفح ٱبلح
نحَهََٰر 

َ َس َوٱلحَقَمَر  ٣٢لَُكُم ٱۡلح مح َر لَُكُم ٱلشه وََسخه
حَل َوٱنلهَهاَر  َر لَُكُم ٱَله ِۖ وََسخه ح حَبنيح   ٣٣َدآئ

 
 
 
 
 

 

 

 

 

دهد، و حکم پروردگارش در هر زماني ميوة خود را مي

 زند تا پند پذيرند.خداوند اين مثالها را براي مردم مي

ماند که از و سخن پليد به درخت پليدي مي ﴾25﴿

 ﴾26﴿ روي زمين کنده شده و آن را هيچ قراري نباشد.

خداوند مؤمنان را در زندگاني دنيا و آخرت به سبب 

استوار، پايدار نموده و ستمگران را گمراه و سخن 

 ﴾27﴿ دهد.سرگشته ساخته، و هرچه بخواهد انجام مي

اي کساني که نعمت خداوند را به ناسپاسي آيا نديده

اند )چگونه خويشتن( و قومشان را به سراي تبديل کرده

)آن سراي نابودي(  ﴾28﴿ اند؟!.نابودي در آورده

 وند و بد جايگاهي است.شجهنم است که وارد آن مي

و براي خداوند همتاياني قرار دادند تا )مردم را(  ﴾29﴿

گمان از راه او گمراه کنند، بگو: بهره و لذت ببريد، بي

به بندگان   ﴾31﴿ سوي آتش جهنم است.بازگشتتان به

مؤمنم بگو: بايد نماز را برپا دارند و از آنچه بديشان 

آشکار ببخشند پيش از ايم مقداري را در پنهان و داده

 آنکه روزي فرا رسد که در آن معامله و دوستي نيست.

خداوند ذاتي است که آسمانها و زمين را  ﴾31﴿

هاي آفريد، و از آسمان آبي فرو فرستاد، و با آن ميوه

را پايدار کرد، و روزي شما گرداند، و کشتي را برايتان 

رام ساخت تا به حکم او در دريا روان شود، و 

و خورشيد  ﴾32﴿ ها را براي شما مسخر نمود.ودخانهر

و ماه را که پيوسته روانند براي شما رام گردانيد و شب 

  ﴾33﴿ و روز را برايتان مسخر نمود.
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َمَت  حعح ْ ن وا ُُموهُْۚ ِإَون َتُعدُّ تلح
َ
ح َما َسأ

حن ُك  َُٰكم م  َوَءاتَى
 ُۗ ٓ ح ََل ُِتحُصوَها نَسََٰن لََظلُو ٱَّلله ح

ار   م  إحنه ٱۡلح ِإَوذح  ٣٤َكفه
ََِلَ َءامحن  قَاَل إحبحَرَٰهحيُم  َعلح َهََٰذا ٱبلح ح ٱجح ُنبحّنح َرب  ا َوٱجح
ُبَد  ن نهعح

َ
ه أ َناَم َوَبّنح صح

َ لَلحَن َكثحي   ٣٥ٱۡلح ضح
َ
ح إحنهُهنه أ ا َرب 

ِۖ َفَمن  حَن ٱنلهاسح ِۖ َوَمنح َعَصاّنح م  ح حنهُهۥ محّن  تَبحَعّنح فَإ
حنهَك َغُفور   يم   فَإ بهَنآ  ٣٦رهحح حيهِتح ره َكنُت محن ُذر  سح

َ
ٓ أ إحّن ح

ُقحيُمواْ  حُمَحرهمح َربهَنا َلح ٍع عحنَد بَيحتحَك ٱل ح ذحي َزرح حَواٍد َغيح ب
فح 
َ
َعلح أ ةَ فَٱجح لَوَٰ حَن ٱنلهاسح  َدة  ٱلصه وحٓي إحََلحهحمح م  َتهح

ُكُرونَ  حَن ٱثلهَمَرَٰتح َلَعلهُهمح يَشح ُهم م  زُقح َربهَنآ إحنهَك  ٣٧ َوٱرح
ح محن  لحُنُۗ َوَما ََيحََفَٰ لََعَ ٱَّلله ُم َما َُّنحَفح َوَما ُنعح

لَ َتعح
ء   ح مَ  َۡ ۡرضح َوََل ِفح ٱلسه

َ حي  ٣٨آءح ِفح ٱۡلح ح ٱَّله ه ُد َّللح َمح ٱۡلح
ح  ْۚ إحنه َرَب  َحََٰق َمَٰعحيَل ِإَوسح ََبح إحسح كح

وََهَب َلح لََعَ ٱلح
ََعٓءح  ةح َومحن  ٣٩لََسمحيُع ٱلُّ لَوَٰ ّنح ُمقحيَم ٱلصه

َعلح ح ٱجح َرب 
ِۚ َربهَنا َوَتَقبهلح ُدََعٓءح  حيهِتح يه  ٤٠ُذر  َ َٰلح فحرح َلح َولحَو َربهَنا ٱغح

حَساُب  محنحنَي يَوحَم َيُقوُم ٱۡلح حلحُمؤح َ  ٤١َول َوََل َِتحَسََبه ٱَّلله
رُ  ح َٰلحُموَنْۚ إحنهَما يَُؤخ  َمُل ٱلظه ا َيعح م  َغَٰفحًَل َعمه َوح  ُهمح َلح

بحَصَُٰر 
َ َخُص فحيهح ٱۡلح   ٤٢تَشح

 
 
 
 
 

 

 

 

 

و هر چه را از او خواستيد به شما داد، و اگر نعمت خدا 

توانيد آنرا به شمار درآوريد، همانا را برشماريد نمي

و به ياد  ﴾34﴿ انسان )موجود( ستمگرِ ناسپاسي است.

آور آنگاه که ابراهيم گفت: پروردگارا! اين شهر را 

ل امن و اماني بگردان و مرا و فرزندانم را از اينکه مح

ها پروردگارا! اين بت ﴾35﴿ بتها را بپرستيم دور بدار.

اند، پس هرکس از من بسياري از مردم را گمراه ساخته

پيروي کند او از من است، و هرکس از من نافرماني 

پروردگارا!  ﴾36﴿ گمان تو آمرزندة مهرباني.کند بي

کشت و زرع اي بيهفرزندانم را در درّ من )يکي از(

اي سکونت )و( در کنار خانة تو که آن ر احرام ساخته

ام، پروردگارا تا اينکه نماز را برپا دارند، پس چنان داده

کن که دلهاي گروهي از مردم متوجه آنان گردد و از 

 ها به آنان روزي ده شايد که سپاسگزار باشند.ميوه

گمان تو آگاهي از آنچه پنهان پروردگارا! بي ﴾37﴿

سازيم و هيچ چيز در داريم و از آنچه آشکار ميمي

ستايش  ﴾38﴿ ماند.زمين و آسمان بر خدا پوشيده نمي

خداوندي را که در سن پيري اسماعيل و اسحاق را به 

 گمان پروردگارم شنواي دعا است.من بخشيد، بي

قرار بده. پروردگارا! مرا و فرزندانم را نمازگزار  ﴾39﴿

پروردگارا!  ﴾41﴿ پروردگارا! و دعا ونيايش مرا بپذير.

مرا و پدر و مادرم و مؤمنان را بيامرز در آن روزي که 

و خداوند را از آنچه که   ﴾41﴿ گردد.حساب بر پا مي

خبر مپندار. جز اين نيست که کنند بيستمکاران مي

را براي روزي که چشمان در آن خيره )کيفر( آنان

  ﴾42﴿ اندازد.شوند به تاخير ميمي
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 ۡۖ ُفُهمح تَدُّ إحََلحهحمح َطرح هحمح ََل يَرح نحَعح رُُءوسح عحنَي ُمقح طح ُمهح
فح 
َ
تحيهحُم  ٤٣ َدُتُهمح َهَوآء  َوأ

ح
رح ٱنلهاَس يَوحَم يَأ نذح

َ
َوأ

َجل  
َ
ٓ إحََلَٰٓ أ نَا رح ح خ 

َ
ٓ أ ْ َربهَنا حيَن َظلَُموا  ٱلحَعَذاُب َفَيُقوُل ٱَّله

َو لَمح تَُكونُٓواْ  قَرحيب  
َ
ُۗ أ َوتََك َونَتهبحعح ٱلرُُّسَل حبح َدعح

َنُّ
حن َقبحُل  ُتم م  قحَسمح

َ
حن َزَوال  أ ُكم م 

وََسَكنُتمح  ٤٤ َما لَ
َ لَُكمح  نُفَسُهمح َوتَبَنيه

َ
ْ أ حيَن َظلَُمٓوا نح ٱَّله ِفح َمَسَٰكح

َثاَل  مح
َ بحَنا لَُكُم ٱۡلح حهحمح َوَۡضَ َنا ب

دح َوقَ  ٤٥َكيحَف َفَعلح
رُُهمح ِإَون ََكَن  ح َمكح رَُهمح وَعحنَد ٱَّلله ْ َمكح َمَكُروا

َباُل  ح
وَل محنحُه ٱۡلح رُُهمح لحََتُ َ  ٤٦َمكح فَََل َِتحَسََبه ٱَّلله
ۥْٓۚ  ۦح رُُسلَُه ه دح َ َعزحيز   ُُمحلحَف وَعح  ٤٧ ُذو ٱنتحَقام   إحنه ٱَّلله

 َٰ َمََٰو ۡرضح َٱلسه
َ َ ٱۡلح ۡرُض َغيح

َ ُل ٱۡلح ح ُتۖۡ َوَبَرُزواْ يَوحَم ُتَبده ه َّللح
ارح  َقهه

دح ٱلح َٰحح رحمحنَي يَوحَمئحذ   ٤٨ٱلحَو ُمجح
ح نحنَي  َوتََرى ٱل َقره مُّ

َفادح  صح
َ َران   ٤٩ِفح ٱۡلح حن قَطح ابحيُلُهم م  ََشَٰ  ََسَ َوَتغح

س   ٥٠وُُجوَهُهُم ٱنلهاُر  ُ ُكه َنفح زحَي ٱَّلله َجح ْۚ  َلح ا َكَسَبتح مه
ح  َ ََسحيُع ٱۡلح َٰغ   ٥١َسابح إحنه ٱَّلله حلنهاسح  َهََٰذا بََل ل 

ُن نهَما ُهَو إحَلَٰه  َوَلح
َ
ْ أ لَُمٓوا َعح حهۦح َوَلح  ب

ْ د   َذُروا َر َوَٰحح كه َذه َوَلح
َبَٰبح 

لح
َ ْولُواْ ٱۡلح

ُ
 ٥٢أ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

اند و چشم بر هم شتابانند و درحاليکه سر برافراشته

زنند و محل دلهايشان تهي است )به سوي ندا نمي

و مردم را از روزي بترسان که  ﴾43﴿ روند(.دهنده مي

آيد آنگاه که ستمکاران عذاب به سراغشان مي

پروردگارا! ما را تا مدتي مهلت بده تا »گويند: مي

دعوتت را بپذيريم و از پيامبران پيروي کنيم. )به آنان 

شود(: مگر پيش از اين سوگند نخورديد که گفته مي

و در  ﴾44﴿ رويد؟.ميشما را زوالي نيست و از بين ن

که برخودشان ستم کردند سکونت منازل کساني

گزيديد، و برايتان روشن شد که با آنها چگونه رفتار 

گمان آنان و بي ﴾45﴿ کرديم، و مثالها برايتان زديم.

دسيسه و مکرشان را به کار بردند، و مکرشان با خدا 

است، هر چند مکرشان چنان شديد بود که کوهها به 

پس گمان مبر  ﴾46﴿ شد.آن از جاي برکنده ميسبب 

اي را که به پيامبرانش داده است که خداوند وعده

گمان خداوند چيره و انتقام گيرنده کند، بيخالف مي

در آن روزي که زمين و زمين ديگري و  ﴾47﴿ است.

آسمانها به آسمانهاي ديگري تبديل شده و بندگان 

از قبرهايشان خارج  ي خداوند يگانة قهاربراي محاسبه

بيني و گناهکاران را در آن روز مي ﴾48﴿ شوند.مي

و  ﴾49﴿ اند.ها بسته شدهکه با هم در زنجيره

هايشان را است و آتش چهره« قطران»لباسهايشان از 

تا خداوند هرکس را مطابق آنچه  ﴾51﴿ پوشاند.مي

گمان خداوند دهد، بيکه انجام داده است کيفر مي

اين )قرآن( ابالغي است  ﴾51﴿ يعي است.حسابرس سر

براي مردمان تا بدان بيم يابند و بدانند که فقط او معبود 

﴾52﴿ يگانه است و تا خردمندان پند و اندرز گيرند.
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 رح ُسوَرةُ اۡلحجح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

كحَتَٰبح َوقُرحَءان  
حلحَك َءاتََٰيَُٰت ٱلح بحني   الٓرِۚ ت بَ  ١ مُّ َما يََودُّ رُّ

لحمحنَي  ْ ُمسح ْ لَوح ََكنُوا حيَن َكَفُروا ُكلُواْ  ٢ٱَّله
ح
َذرحُهمح يَأ
لَُموَن  ۖۡ فََسوحَف َيعح َمُل

َ هحهحُم ٱۡلح
ْ َوُيلح َوَمآ  ٣َوَيَتَمتهُعوا

َيٍة إحَله َولََها كحتَ  َنا محن قَرح لَكح هح
َ
لُوم   ب  اأ عح ا  ٤مه مه

َجلََها َوَما 
َ
ٍة أ مه
ُ
بحُق محنح أ َت تَسح ُروَن يَسح َوَقالُواْ  ٥خح

ُنون   ُر إحنهَك لََمجح حكح حَل َعلَيحهح ٱَّل  حي نُز 
َها ٱَّله يُّ

َ
أ لهوح  ٦ َيَٰٓ

َمَلَٰٓئحَكةح إحن ُكنَت 
ح حٱل تحيَنا ب

ح
قحنَي َما تَأ َٰدح َما  ٧محَن ٱلصه

ح َوَما ََكنُٓواْ إحذ   َق 
حٱۡلح  ب

َمَلَٰٓئحَكَة إحَله
ح حُل ٱل نَظرحيَن ُنََن   ٨ا مُّ

َر ِإَونها ََلُۥ لََحَٰفحُظوَن إح  حكح َا ٱَّل  نلح َولََقدح  ٩نها ََنحُن نَزه
لحنَي  وه

َ َيعح ٱۡلح رحَسلحَنا محن َقبحلحَك ِفح شح
َ
تحيهحم  ١٠أ

ح
َوَما يَأ

زحُءوَن  َتهح حهۦح يَسح  ب
ْ حن رهُسوٍل إحَله ََكنُوا حَك  ١١م  َكَذَٰل

رحمحنَي  ُمجح
ح وبح ٱل

لُُكُهۥ ِفح قُلُ حهۦح ََل يُؤح  ١٢نَسح محُنوَن ب
لحنيَ  وه

َ يحهحم بَاب   ١٣ َوقَدح َخلَتح ُسنهُة ٱۡلح
َنا َعلَ ا َولَوح َفَتحح

مَ  حَن ٱلسه رُُجوَن م  ْ فحيهح َيعح ْ إحنهَما  ١٤آءح َفَظلُّوا َلَقالُٓوا
بحَصَُٰرنَا بَلح ََنحُن َقوحم  

َ
حَرتح أ ُحوُروَن  ُسك  سح  ١٥مه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوره حجر
 

 دة مهربانبه نام خداوند بخشن
 

الف. الم. راء. اين است آيات کتاب )خدا( و قرآن 

چه بسا کافران آرزو کنند که  ﴾1﴿ مبين و روشنگر.

آنان را به حال خود رها کن  ﴾2﴿ کاش مسلمان بودند.

مند شوند و آرزو)ها( آنان را غافل تا بخورند و بهره

و ما هيچ  ﴾3﴿ سازد، سپس به زودي خواهند دانست.

ايم مگر اينکه مدت معيني اي را نابود نکردهشهر و قريه

و هيچ ملتي بر اجل خود پيشي  ﴾4﴿ داشته است.

و گفتند: اي  ﴾5﴿ افتد.گيرد و از آن عقب نمينمي

گمان کسي که قرآن بر تو فرو فرستاده شده است! بي

اگر از راستگوياني چرا فرشتگان  ﴾6﴿ تو ديوانه هستي.

فرشتگان را جز به حق  ﴾7﴿ آوري؟!.را به نزد ما نمي

ها( فرستيم، و آنگاه )بعد از فرود آمدن فرشتهفرو نمي

گمان ما قرآن بي ﴾8﴿ شود.به آن قوم مهلت داده نمي

 ﴾9﴿ ايم و قطعاً خود نگهبان آن هستيم.را فرو فرستاده

هاي ها و گروهو همانا پيش از تو )نيز( درميان دسته

و هيچ  ﴾11﴿ ايم.هپيشين )پيامبراني را ( روانه کرد

اي نزد ايشان نيامد مگر اينکه او را مسخره فرستاده

اينگونه آن )استهزاء( را به دلهاي  ﴾11﴿ کردند.مي

به آن ايمان  ﴾12﴿ گردانيم.گناهکاران داخل مي

آورند، و شيوة اقوام پيشين همواره چنين بوده نمي

و اگر دري از آسمان بر آنان بگشايم و  ﴾13﴿ است.

گمان خواهند بي ﴾14﴿ ن همواره از آن باال بروند.ايشا

ايم، بلکه گروهي جادو گفت: قطعاً ما چشم بندي شده

   ﴾15﴿ شده هستيم.
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َمآءح بُُروج   رحيَن َولََقدح َجَعلحَنا ِفح ٱلسه َٰظح حلنه ََٰها ل ا َوَزيهنه
ح َشيحَطَٰن   ١٦

َنََٰها محن ُك  يمٍ  وََحفحظح  َمنح  ١٧ رهجح
إحَله

ََتَ  َهاب  ٱسح َبَعُهۥ شح تح
َ
َع فَأ مح بحني   َق ٱلسه ۡرَض  ١٨مُّ

َ َوٱۡلح
لحَقيحَنا فحيَها 

َ
َنََٰها َوأ ح َرَوَٰ َمَددح

ۢنَبتحَنا فحيَها محن ُك 
َ
َ َوأ َسح

ء   ح ُزون   َۡ وح يحَش َوَمن وََجَعلحَنا لَُكمح فحيَها َمَعَٰ  ١٩ مه
حَرَٰزحقحنَي  ُتمح ََلُۥ ب سح

ٍء إحَله عح  ٢٠له ح َۡ حن  نَدنَا ِإَون م 
حَقَدر    ب

ۥٓ إحَله حَُلُ حُنُهۥ َوَما ُنََن  لُوم   َخَزآئ عح رحَسلحَنا  ٢١ مه
َ
َوأ

َمآءح َمآء   َا محَن ٱلسه نَزنلح
َ
َٰقحَح فَأ حتََٰيََٰح لََو َقيحَنَُٰكُموهُ  ٱلر  سح

َ
فَأ

حَخَٰزحنحنَي  نُتمح ََلُۥ ب
َ
ٓ أ ۦ َونُمحيُت  ٢٢َوَما ح ُن نُۡحح ِإَونها نَلَحح

َٰرحثُ  َو
محنَي  ٢٣وَن َوََنحُن ٱلح دح َتقح حُمسح َنا ٱل َولََقدح َعلحمح

َت  حُمسح َنا ٱل رحيَن محنُكمح َوَلَقدح َعلحمح ِإَونه َربهَك  ٢٤خح
ْۚ إحنهُهۥ َحكحيٌم َعلحيم   َنا  ٢٥ ُهَو َُيحُّشُُهمح َوَلَقدح َخلَقح

َصَٰل  
نَسََٰن محن َصلح ح

حنح َۡحَإ   ٱۡلح نُ  م  سح َآنه  ٢٦ ون  مه َوٱۡلح
َنَُٰه  ُمومح محن َخلَقح ِإَوذح قَاَل َربَُّك  ٢٧َقبحُل محن نهارح ٱلسه

َمَلَٰٓئحَكةح إحّن ح َخَٰلحُقُۢ بََّش  
حلح َصَٰل  ا ل

حن َصلح حنح َۡحَإ   م   م 
ُنون   سح ُت فحيهح  ٢٨ مه يحُتُهۥ َوَنَفخح حَذا َسوه وۡحح فَإ محن رُّ

يَن  دح ْ ََلُۥ َسَٰجح َمَلَٰٓئحَكُة ُُكُُّهمح  ٢٩َفَقُعوا
ح فََسَجَد ٱل

 
َ
َُعوَن أ ن يَُكوَن َمَع  ٣٠َجح

َ
ََبَٰٓ أ

َ
ٓ إحبحلحيَس أ إحَله

يَن  دح َٰجح  ٣١ٱلسه
 
 
 
 
 

 

و بدون شک ما در آسمان برجهاي فلکي پديد آورده 

و آن را از هر  ﴾16﴿ ايم.و آن را بر بينندگان آراسته

 ﴾17﴿ ايم.اي محفوظ و مصون داشتهشيطان رانده شده

شهابي روشن مگر کسي که دزدکي گوش فرا دهد که 

و زمين را گسترانيديم و در  ﴾18﴿ کند.او را دنبال مي

اي آن کوههاي استوار پديد آورديم و هر چيز سنجيده

و در آن براي شما و کساني  ﴾19﴿ در آن رويانديم.

که روزي دهندة آنها نيستيد اسباب زندگي قرار 

و هيچ چيزي وجود ندارد مگر اينکه  ﴾21﴿ ايم.داده

ش پيش ماست و آن را جز به اندازة معين هايگنجينه

و بادها را بارورکننده فرستاديم  ﴾21﴿ فرستيم.فرو نمي

و به دنبال آن از آسمان آبي بارانديم و آن را به شما 

و به يقين  ﴾22﴿ دار آن نيستيد.نوشانيديم و شما خزانه

 ميرانيم، و ما وارث هستيم.گردانيم و ميما زنده مي

ايم و به )حال( پيشينيان شما را شناختهو يقيناً  ﴾23﴿

و  ﴾24﴿ شناسيم.درستي که پسينيان شما را هم مي

آورد و او فرزانة گمان پروردگار تو آنان را گرد ميبي

و به راستي که انسان را از گلي  ﴾25﴿ داناست.

و جن را  ﴾26﴿ خشک، گلي تيره و گنديده بيافريديم.

و به  ﴾27﴿ افريديم.پيش از اين از آتش سراپا شعله بي

ياد آور آنگاه که پروردگارت به فرشتگان فرمود: همانا 

اي انساني من از گلي خشکيده، از گل سياه و گنديده

پس چون به او سامان دادم و از  ﴾28﴿ آفرينم.را مي

 روح خود در آن دميدم در برابرش به سجده افتيد.

مگر  ﴾31﴿ س فرشتگان همگي سجده کردند. ﴾29﴿

کنندگان ن که سرباز زد از اينکه از زمرة سجدهشيطا

 ﴾31﴿ باشد.
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يَن  دح َٰجح  تَُكوَن َمَع ٱلسه
َله
َ
إحبحلحيُس َما لََك أ  ٣٢قَاَل َيَٰٓ

َصَٰل  
َتُهۥ محن َصلح ُجَد لحبََّشٍ َخلَقح سح

َ
ح ُكن ۡل 

َ
 قَاَل لَمح أ
حنح َۡحَإ   ُنون   م  سح يم   ٣٣ مه حنهَك رَجح ُرجح محنحَها فَإ قَاَل فَٱخح

َنَة إحََلَٰ يَوحمح  ٣٤ حينح ِإَونه َعلَيحَك ٱللهعح ح  ٣٥ٱل  قَاَل َرب 
ٓ إحََلَٰ يَوحمح ُيبحَعُثوَن  رح يح نظح

َ
حنهَك محَن  ٣٦فَأ قَاَل فَإ

ُمنَظرحيَن 
ح لُومح  ٣٧ٱل حَمعح حَوقحتح ٱل ح  ٣٨إحََلَٰ يَوحمح ٱل قَاَل َرب 

ۡر
َ حَُنه لَُهمح ِفح ٱۡلح َزي 

ُ
َويحتَّنح َۡل

غح
َ
ٓ أ حَما وحَينهُهمح ب

غح
ُ
ضح َوَۡل

َعحنَي  َجح
َ
نَي  ٣٩أ لَصح حُمخح قَاَل  ٤٠إحَله عحَباَدَك محنحُهُم ٱل

َتقحيٌم  ه ُمسح َرٌَٰط لََعَ إحنه عحَبادحي لَيحَس لََك  ٤١َهََٰذا صح
َبَعَك محَن ٱلحغَ   َمنح ٱته

يحهحمح ُسلحَطٌَٰن إحَله
ِإَونه  ٤٢يَن وح اَعلَ

 َ َجح
َ
بحَوَٰب   ٤٣عحنَي َجَهنهَم لََموحعحُدُهمح أ

َ
ح  لََها َسبحَعُة أ

حُك  ل 
ُسوٌم  بَاب   قح حنحُهمح ُجزحء  مه َٰت  إحنه  ٤٤م  حُمتهقحنَي ِفح َجنه  ٱل
حَسَلَٰمٍ  ٤٥ُعُيوٍن وَ  وَها ب

َنا َما ِفح  ٤٦َءامحنحنَي  دحُخلُ َونَزَعح
ر   َٰ َُسُ

َٰنًا لََعَ َو ٍ إحخح
حنح غحل  َتَقَٰبحلحنَي  ُصُدورحهحم م  ََل  ٤٧مُّ

ُهمح فحيَها نََصب  َيمَ  نَي  سُّ رَجح حُمخح حنحَها ب  ٤٨َوَما ُهم م 
يُم  نَا ٱلحَغُفوُر ٱلرهحح

َ
ٓ أ ّن ح

َ
حئح عحَبادحٓي أ نه  ٤٩۞َنب 

َ
َوأ

ُم  َلح
َ حئحُهمح َعن َضيحفح  ٥٠َعَذاَبح ُهَو ٱلحَعَذاُب ٱۡلح َونَب 

 ٥١إحبحَرَٰهحيَم 
 
 
 
 

  

 

 

 

که  )خداوند( فرمود: اي ابليس! تو را چه شده است 

گفت:  ﴾32﴿ کنندگان سجده نبردي؟!.همراه سجده

شايسته نيست براي بشري که او را از گلي خشکيده، 

  ﴾33﴿ اي سجده کنم.گلي سياه و گنديده آفريده

گمان تو )خداوند( فرمود: پس از بهشت بيرون شو، بي

و به راستي تا روز قيامت لعنت  ﴾34﴿ اي.رانده شده

: پروردگارا! تا روزي گفت ﴾35﴿ )خدا( بر توست.

 ﴾36﴿ شوند مرا مهلت بده.که )مردمان( برانگيخته مي

تا روز )و(  ﴾37﴿ گفت: به يقين تو از مهلت يافتگاني.

گفت: پروردگارا! به سبب آنکه مرا  ﴾38﴿ وقت معين.

گمراه ساختي )گناهان( را در زمين برايشان زيبا جلوه 

مگر  ﴾39﴿ نمايم.دهم و همگي آنان را گمراه ميمي

 ﴾41﴿ ات از ميان آنان.بندگان برگزيده و پاکيزه

سوي من گفت: اين راه درستي است که دقيقاً راه به

گمان تو بر بندگانم سلطه و قدرتي يب ﴾41﴿ دارد.

 ﴾42﴿ کنند.نداري مگر گمراهاني که از تو پيروي مي

 ﴾43﴿ و بدون شک جهنم ميعادگاه همگي آنان است.

اي و براي هر دري از آنان بهرهجهنم هفت در دارد 

گمان پرهيزگاران در بي ﴾44﴿ مشخص وجود دارد.

به سالمت و  ﴾45﴿ برند.ساران به سر ميباغها و چشمه

اي را و کينه ﴾46﴿ اطمينانِ خاطر به آن جا وارد شويد.

کشيم )و( برادرانه هاي آنان است بيرون ميکه در سينه

در آن جا رنجي  ﴾47﴿ نشينند.بر تختها روبروي هم مي

 ﴾48﴿ گردند.رسد، و از آنجا بيرون نميبه آنان نمي

و  ﴾49﴿ بندگانم را آگاه کن که من آمرزندة مهربانم.

و از   ﴾51﴿ همانا عذاب من عذابي دردناک است.

 ﴾51﴿ مهمانان ابراهيم، به آنان خبر ده.
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لُوَن ا َقاَل إحنها مح إحذح َدَخلُواْ َعلَيحهح َفَقالُواْ َسَلَٰم   نُكمح وَجح
٥٢  ْ حُغَلٍَٰم َعلحيم  قَالُوا َك ب ُ ح قَاَل  ٥٣ ََل تَوحَجلح إحنها نُبَّش 

ن 
َ
َٰٓ أ ُتُمو يح لََعَ ح بَّشه

َ
وَن أ ُ ح كحََبُ فَبحَم تُبَّش 

َ ٱلح ّنح سه  ٥٤مه
حَن ٱلحَقَٰنحطحنَي  ح فَََل تَُكن م  َق 

حٱۡلح َنََٰك ب ح  بَّشه
ْ  ٥٥قَالُوا

َنُط محن ره  ٓالُّوَن قَاَل َوَمن َيقح ٓ إحَله ٱلضه حهۦح َةح َرب  قَاَل  ٥٦ۡحح
حُمرحَسلُوَن  َها ٱل يُّ

َ
ُبُكمح أ لحَنآ  ٥٧َفَما َخطح رحسح

ُ
ٓ أ ا ْ إحنه قَالُٓوا

م   حرحمحنَي  إحََلَٰ قَوح
ٓ َءاَل لُو ٥٨ُمُّ وُهمح إحَله ٍط إحنها لَُمَنجُّ
َعحنَي  َجح

َ
نَآ إحنهَها لَمح  ٥٩أ رح تَُهۥ قَده

َ
َرأ حيَن إحَله ٱمح َغََٰبح

 ٦٠َن ٱلح
حُمرحَسلُوَن  ا َجآَء َءاَل لُوٍط ٱل  قَاَل إحنهُكمح قَوحم   ٦١فَلَمه

ن ْ فحيهح  ٦٢َكُروَن مُّ حَما ََكنُوا ئحَنََٰك ب  بَلح جح
ْ قَالُوا

وَن  ََتُ قُوَن  ٦٣َيمح ح ِإَونها لََصَٰدح َق 
حٱۡلح َتيحَنََٰك ب

َ
 ٦٤َوأ

ع   حقحطح لحَك ب هح
َ
حأ ح ب َسح

َ
حلح  فَأ

حَن ٱَله َبَٰرَُهمح َوََل  م  دح
َ
َوٱتهبحعح أ

َحد  
َ
َمُروَن يَلحَتفحتح محنُكمح أ ْ َحيحُث تُؤح ُضوا  ٦٥َوٱمح

ُطوع   ُؤََلٓءح َمقح حَر َهَٰٓ نه َداب
َ
َر أ مح
َ حَك ٱۡلح َٰل ٓ إحََلحهح َذ َنا  َوقََضيح

نَي  بححح صح وَن وَجَ  ٦٦مُّ ُ َتبحّشح يَنةح يَسح حَمدح ُل ٱل هح
َ
 ٦٧آَء أ

ُؤََلٓءح  َضُحونح  قَاَل إحنه َهَٰٓ َوٱتهُقواْ   ٦٨َضيحَفح فَََل َتفح
َ َوََل َُّتحُزونح  َو لَمح َننحَهَك َعنح ٱلحَعَٰلَمحنَي  ٦٩ٱَّلله

َ
َقالُٓواْ أ

٧٠ 
 
 
 
 
 

 

 

زماني که بر او وارد شدند و سالم گفتند، ابراهيم 

گفتند: نترس، بدون  ﴾52﴿ گفت: ما از شما بيمناکيم.

 ﴾53﴿ دهيم.ميشک ما تو را به فرزندي دانا مژده 

دهيد اي را به من ميابراهيم گفت: آيا چنين مژده

درحاليکه پيري به من رسيده است؟ پس به چه مژده 

گفتند: ما تو را به راستي مژده  ﴾54﴿ دهيد؟.مي

گفت: جز  ﴾55﴿ ايم. پس از نااميدان مباش.داده

گمراهان چه کسي از رحمت پروردگارش نااميد 

فرستادگان! بگوييد: چه  گفت: اي ﴾56﴿ شود؟.مي

سوي قوم گفتند: ما به ﴾57﴿ کار مهمي داريد؟.

جز خانوادة لوط،  ﴾58﴿ ايم.گناهکاران فرستاده شده

مگر  ﴾59﴿ گمان ما نجات دهندة همه آنها هستيم.بي

ايم از بازماندگانِ در عذاب همسرش که مقرر نموده

پس هنگامي که فرستادگان پيش خانوادة  ﴾61﴿ باشد.

 گفتند: شما قومي ناشناخته هستيد. ﴾61﴿ ط آمدند.لو

ايم که در آن گفتند: بلکه براي تو چيزي آورده ﴾62﴿

ايم و ما و حق را براي تو آورده ﴾63﴿ کردند.شک مي

بنابراين در پاسي از شب  ﴾64﴿ راستگو هستيم.

ات را بردار و از اينجا برو، و خودت از پسِ خانواده

از شما به پشت سر نگاه  ايشان حرکت کن، و کسي

 شويد.نکند، و به همانجا برويد که دستور داده مي

و ما به لوط اين را وحي نموديم که همة آنان  ﴾65﴿

و اهل  ﴾66﴿ کن خواهند شد.بامدادان نابود و ريشه

گفت: اينان مهمانان من  ﴾67﴿ شهر شادي کنان آمدند.

و از خداوند  ﴾68﴿ هستند، پس مرا رسوا مکنيد.

گفتند: مگر ما تو را از  ﴾69﴿ ترسيد و مرا خوار نکنيد.ب

 ﴾71﴿ مردمان نهي نکرديم؟.
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َٰعحلحنَي  ٓ إحن ُكنُتمح َف ُؤََلٓءح َبَناِتح ُرَك إحنهُهمح  ٧١قَاَل َهَٰٓ لََعمح
َمُهوَن  حهحمح َيعح َرت

َفح َسكح
يحَحُة  ٧٢لَ ُهُم ٱلصه َخَذتح

َ
فَأ

حقحنَي  َٰلحَيَها َسافح  ٧٣ُمّشح يحهحمح فََجَعلحَنا َع
نَا َعلَ َطرح مح

َ
لََها َوأ

َجاَرة   يٍل  حح ح ج  حن سح حَك  ٧٤م  َٰل  ٓأَلتََٰيَٰت  إحنه ِفح َذ
محنَي  ح حلحُمَتوَس  َها لَبحَسبحيل  ِإَو ٧٥ل 

قحيٍم  نه حَك  ٧٦مُّ َٰل إحنه ِفح َذ
حلحمُ  ٓأَليَة   محنحنَي ل  يحَكةح  ٧٧ؤح

َ َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
ِإَون ََكَن أ

َنا  ٧٨لََظَٰلحمحنَي  بحني   محنحُهمح ِإَونهُهَما بَلحإحَمام  فَٱنَتَقمح  ٧٩ مُّ
َحَُٰب  صح

َ
َب أ حُمرحَسلحنَي َولََقدح َكذه رح ٱل حجح

 ٨٠ٱۡلح
نَي  رحضح  َعنحَها ُمعح

ْ َوََكنُواْ  ٨١َوَءاَتيحَنَُٰهمح َءاتََٰيَٰتحَنا َفََّكنُوا
َبالح ُبُيوتً  ح

ُتوَن محَن ٱۡلح ُهُم  ٨٢ا َءامحنحنَي َينححح َخَذتح
َ
فَأ

يحَحُة ُمصح  نَي ٱلصه ا ََكنُواْ  ٨٣بححح َّنَٰ َعنحُهم مه غح
َ
ٓ أ َفَما

ُبوَن  سح ۡرَض َوَما  ٨٤يَكح
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح َنا ٱلسه َوَما َخلَقح
 ۡۖ اَعَة ٓأَلتحَية  ح  ِإَونه ٱلسه َق 

حٱۡلح  ب
ٓ إحَله َفحح  بَيحَنُهَما فَٱصح

َمحيَل  َح ٱۡلح فح َُٰق ٱلحَعلحيُم إحنه َربهَك ُهَو  ٨٥ٱلصه َله  ٨٦ٱۡلح
حَمَثاّنح لََقدح َءاَتيحَنََٰك َسبحع  وَ  حَن ٱل يَم ا م  َوٱلحُقرحَءاَن ٱلحَعظح
َوَٰج   ٨٧ زح

َ
ٓ أ حهۦح َنا ب نه َعيحنَيحَك إحََلَٰ َما َمتهعح حنحُهمح ا ََل َتُمده م 

محنحنَي  حلحُمؤح فحضح َجَناَحَك ل يحهحمح َوٱخح
 ٨٨َوََل َِتحَزنح َعلَ

ُمبح 
ح يُر ٱل نَا ٱنلهذح

َ
ٓ أ َا لََعَ  ٨٩نُي َوقُلح إحّن ح نَزنلح

َ
ٓ أ َكَما

محنَي  تَسح حُمقح  ٩٠ٱل
 
 
 
 
 
 

خواهيد کاري گفت: اينها دختران من هستند اگر مي

به جاي تو سوگند که آنان در مستي خود  ﴾71﴿ کنيد.

پس هنگام طلوع آفتاب فريادِ  ﴾72﴿ اند.سرگشته

و آنجا را زير و رو  ﴾73﴿ مرگبار ايشان را فرا گرفت.

هايي از سنگ گل ايشان را نگپارهکرديم و با س

گمان در اين براي بي ﴾74﴿ سنگباران کرديم.

و به راستي آن  ﴾75﴿ هايي است.هوشمندان نشانه

)شهر( بر سر راهي است که پيوسته محل عبور و مرور 

هاي بزرگي براي گمان در اين، نشانهبي ﴾76﴿ است.

 ند.همانا ستمکار بود« ايکه»و اهل  ﴾77﴿ مؤمنان است.

پس از آنان انتقام گرفتيم، و هر دوي آنان بر  ﴾78﴿

و به راستي  ﴾79﴿ سر راهي واضح و آشکار هستند.

و آيات  ﴾81﴿ اهل حجر پيامبران را دروغگو انگاشتند.

خود را براي ايشان فرستاديم ولي آنان روي گردان 

تراشيدند و هايي ميو از کوهها خانه ﴾81﴿ بودند.

پس بامدادان فرياد و صداي  ﴾82﴿ خاطر جمع بودند.

و آنچه به دست  ﴾83﴿ مرگباري ايشان را فرا گرفت.

 ﴾84﴿ آوردند )عذاب الهي را( از ايشان دفع نکرد.مي

و آسمانها و زمين و آنچه را که ميان آن دو قرار دارد، 

گمان قيامت خواهد آمد، ايم، و بيجز به حق نيافريده

 ﴾85﴿ شي کن.پس به صورتي نيک در گذر و چشم پو

و به  ﴾86﴿ گمان پروردگارت آفرينندة دانا است.بي

 ايم.راستي که سبع المثاني و قرآن بزرگ را به تو داده

مند را بهرهو به آنچه گروههايي از آنان ﴾87﴿

ايم چشم مدوز، و بر آنان غمگين مباش، و بال ساخته

و بگو:  ﴾88﴿ مهرباني خود را براي مؤمنان بگستران.

همانگونه که )عذاب را(  ﴾89﴿. م دهندة آشکارممن بي

 ﴾91﴿ بر تقسيم کنندگان )قرآن( فرود آورديم.
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نَي  حيَن َجَعلُواْ ٱلحُقرحَءاَن عحضح حَك لَنَسح  ٩١ٱَّله لَنهُهمح فََوَرب 
َعحنَي  َجح

َ
َملُوَن  ٩٢أ ْ َيعح ا ََكنُوا حَما  ٩٣َعمه َدعح ب فَٱصح

ح  ُمّشح
ح رحضح َعنح ٱل عح

َ
َمُر َوأ إحنها َكَفيحَنََٰك  ٩٤كحنَي تُؤح

زحءحيَن  َتهح ُمسح
ح ح إحَلَٰهً  ٩٥ٱل حيَن ََيحَعلُوَن َمَع ٱَّلله ْۚ ٱَّله ا َءاَخَر

لَُموَن  ُرَك  ٩٦فََسوحَف َيعح يُق َصدح نهَك يَضح
َ
لَُم أ َولََقدح َنعح

حَما َيُقولُوَن  حَن  ٩٧ب حَك َوُكن م  دح َرب  َمح ححح ِبح فََسب 
يَن  دح َٰجح ُبدح  ٩٨ٱلسه َقحنُي  َوٱعح تحَيَك ٱَلح

ح
َٰ يَأ   ٩٩َربهَك َحِته

 

 

 

 

 

 

 لح ُسوَرةُ انلهحح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ا  ْۚ ُسبحَحََٰنُهۥ َوتََعََٰلَٰ َعمه لُوهُ جح َتعح ح فَََل تَسح ُر ٱَّلله مح
َ
َِتَٰٓ أ
َ
أ

حُكوَن  َٰ  ١يُّشح ۦح لََعَ رحه مح
َ
وحح محنح أ حٱلرُّ ئحَكَة ب َمَلَٰٓ

ح حُل ٱل  ُيََن 
نَا۠ 
َ
ٓ أ نهُهۥ ََلٓ إحَلََٰه إحَله

َ
ْ أ ُرٓوا نذح

َ
نح أ
َ
ٓ أ ۦح َبادحه َمن يََشآُء محنح عح

ِۚ تََعََٰلَٰ  ٢فَٱتهُقونح  ح َق 
حٱۡلح ۡرَض ب

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح َخلََق ٱلسه
حُكوَن  ا يُّشح َفة   ٣َعمه نَسََٰن محن نُّطح ح

َفإحَذا ُهَو  َخلََق ٱۡلح
بحني   يم  مُّ نحَعََٰم  ٤َخصح

َ ء  خَ َوٱۡلح ۖۡ لَُكمح فحيَها دحفح  لََقَها
ُكلُوَن 

ح
نَي  ٥َوَمَنَٰفحُع َومحنحَها تَأ َولَُكمح فحيَها ََجَاٌل حح

َُحوَن  نَي تَِسح   ٦تُرحيُحوَن وَحح
 
 
 
 

سوگند  ﴾91﴿ که قرآن را بخش بخش کردند.کساني

به پروردگارت که حتماً جملگي ايشان را باز خواست 

پس  ﴾93﴿ کردند.از آنچه که مي ﴾92﴿ خواهيم کرد.

شوي، و از آشکار کن آنچه را که بدان فرمان داده مي

گمان ما تو را از )شر( بي ﴾94﴿ مشرکان روي بگردان.

کساني که  ﴾95﴿ داريم.استهزا کنندگان محفوظ مي

اي دهند در ايندهمعبود ديگري را همراه با خدا قرار مي

و به راستي  ﴾96﴿ زود )حقيقت را( خواهند دانست.

 شود.گويند دلت تنگ ميدانيم که از آنچه ميمي

پس پروردگارت را به پاکي ياد کن و از سجده  ﴾97﴿

و پروردگارت را تا هنگامي که  ﴾98﴿ کنندگان باش.

 ﴾99﴿ آيد پرستش کن.مرگ به سراغت مي
 

 َنل سوره
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

او فرمان خداوند در رسيده، پس در آن شتاب مکنيد. 

پاک است و برتر از چيزهايي است که شريک او 

به ارادة خويش فرشتگان را همراه با  ﴾1﴿ سازيد.مي

کند وحي بر هرکس از بندگانش که بخواهد نازل مي

)تا اين پيام را به مردم برسانند( که جز من معبود بر 

 کنيد. حقي نيست. پس از من بپرهيزيد و تقوا پيشه

به حق آفريده است. او از آسمانها و زمين را  ﴾2﴿

 ﴾3﴿ سازند برتر و واالتر است.آنچه شريکش مي

جويي اي آفريده است، آنگاه ستيزهانسان را از نطفه

و چهارپايان را براي شما آفريده  ﴾4﴿ آشکار است.

هايي ديگر است، که در آنها برايتان وسيلة گرما و بهره

يبايي است و برايتان در آنها ز ﴾5﴿ خوريد.واز آنها مي

آوريد و آنگاه وقتيکه آنها را )شامگاهان از چرا( باز مي

 ﴾6﴿ کنيد.که آنها را )بامدادن به چرا( روانه مي
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ثحَقالَُكمح إحََلَٰ بََِل  
َ
ْ َبَٰلحغحيهح إحَله  َوَِتحمحُل أ لهمح تَُكونُوا
ح  ق  حشح ِۚ إحنه َربهُكمح لََرُءوف  ب نُفسح

َ يم   ٱۡلح َيحَل  ٧رهحح َوٱۡلح
حَغاَل وَ 
ْۚ ٱبلح َكُبوَها َوزحيَنة  َمحَي لحََتح

لُُق َما ََل  َوٱۡلح َوَيخح
لَُموَن  ْۚ  ٨َتعح حر  بحيلح َومحنحَها َجآئ ُد ٱلسه صح

ح قَ َولَوح  َولََعَ ٱَّلله
َعحنَي شَ  َجح

َ
َُٰكمح أ نَزَل محَن  ٩آَء لََهَدى

َ
حٓي أ ُهَو ٱَّله

 ۡۖ َمآءح َمآء  اب  لهُكم  ٱلسه حنحُه َۡشَ َشَجر  فحيهح  َومحنحهُ  م 
يُموَن  يحُتوَن يُۢنبحُت َلُكم  ١٠تُسح َع َوٱلزه رح حهح ٱلزه ب

حَك  َٰل ِۚ إحنه ِفح َذ ح ٱثلهَمَرَٰتح
َنََٰب َومحن ُك  عح

َ يَل َوٱۡلح َوٱنلهخح
م   ٓأَليَة   حَقوح ُروَن  ل  حَل َوٱنلهَهاَر  ١١َيَتَفكه َر لَُكُم ٱَله وََسخه

ۖۡ َوٱنلُُّجو َس َوٱلحَقَمَر مح ْٓۚ إحنه ِفح َوٱلشه ۦح رحه مح
َ
حأ َرَُٰتُۢ ب ُم ُمَسخه

حَك ٓأَلتََٰيَٰت   َٰل م   َذ حَقوح قحلُوَن  ل   لَُكمح ِفح  ١٢َيعح
َ
َوَما َذَرأ

ۥْٓۚ  َٰنُُه لحَو
َ
ۡرضح ُُمحَتلحًفا أ

َ حَك ٓأَليَة   ٱۡلح َٰل م   إحنه ِفح َذ حَقوح  ل 
ُروَن  كه ْ محنحُه  ١٣يَذه ُكلُوا

ح
َأ َر تلح َحح َر ٱبلح حي َسخه وَُهَو ٱَّله

لحَية  ا ا َطرحي   م  َۡلح  رحُجواْ محنحُه حح َتخح ۖۡ َوتََرى  َوتَسح تَلحبَُسوَنَها
َر  لحهۦح َولََعلهُكمح ٱلحُفلحَك َمَواخح ْ محن فَضح َبحَتُغوا فحيهح َوتلح

ُكُروَن    ١٤تَشح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنند که جز و بارهايتان را به شهر و سرزميني حمل مي

پروردگارتان گمان رسيد، بيبا رنج فراوان بدان نمي

ها و قاطرها و و اسب ﴾7﴿ رئوف و مهربان است.

االغها را آفريده تا بر آنها سوار شويد و زينتي باشند 

آفريند که شما )براي شما(، و چيزهايي )ديگر( مي

)و هدايت مردمان به( راه راست بر  ﴾8﴿ دانيد.نمي

خدا است، و برخي از آن )راهها( بيراهه و کژ است، و 

 کرد.خواست همة شما را هدايت ميا( مياگر )خد

او کسي است که از آسمانها آبي برايتان فرو  ﴾9﴿

نوشيد و به سبب آن درختان فرستاده است که از آن مي

رويند )و( حيوانات خود را در آنجا و گياهان مي

خداوند به وسيلة آن، کشت و زيتون  ﴾11﴿ چرانيد.مي

گمان روياند، بييو خرما و انگور از همه نوع ميوه م

که انديشه در اين نشانة روشني است براي کساني

و شب و روز و خورشيد و ماه را  ﴾11﴿ کنند.مي

اند. برايتان رام کرد و ستارگان به فرمان او مسخر شده

ورزند گمان در اين کار براي گروهي که خرد ميبي

و چيزهايي را که در  ﴾12﴿ عبرتهاي فراواني است.

رنگهاي مختلف و در انواع گوناگون آفريده زمين با 

گمان در اين امر مسخر و رام شما گردانيده است. بي

 پذيرند نشانة روشني است.براي گروهي که پند مي

و اوست که دريا را مسخر و رام ساخته است تا  ﴾13﴿

از آن گوشت تازه بخوريد و از آن زيور آالتي بيرون 

ها را در آن کشتيپوشيد. و بياوريد که آن را مي

بيني، و تا از فضل او بجوييد و باشد که شکافنده مي

  ﴾14﴿ گزاري کنيد.سپاس
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ۡرضح َرَوَٰ 
َ لحََّقَٰ ِفح ٱۡلح

َ
نحَهَٰر  َوأ

َ
حُكمح َوأ ن تَمحيَد ب

َ
َ أ ا َسح

َتُدوَن  وَُسُبَل   ِۚ  ١٥لهَعلهُكمح َتهح مح ُهمح  وََعَلََٰمَٰت  حٱنلهجح َوب
َتُدوَن  َفَمن ََيح  ١٦َيهح

َ
فَََل أ

َ
ْۚ أ  ََيحلُُق

ُلُق َكَمن َله
ُروَن  ُٓۗ  ١٧تََذكه ح ََل ُِتحُصوَها َمَة ٱَّلله ْ نحعح وا إحنه  ِإَون َتُعدُّ
َ َلَغُفور   يم   ٱَّلله وَن َوَما  ١٨رهحح ُّ لَُم َما تُِسح ُ َيعح َوٱَّلله
لحُنوَن  ح ََل  ١٩ُتعح ُعوَن محن ُدونح ٱَّلله حيَن يَدح

َوٱَّله
َيآء ِۖ  ٢٠وَُهمح َُيحَلُقوَن  اََيحلُُقوَن َشيح  حح

َ
ُ أ ٌَٰت َغيح َو مح

َ
 أ

يهاَن ُيبحَعُثوَن 
َ
ُعُروَن أ ْۚ  ٢١َوَما يَشح د  إحَلَُٰهُكمح إحَلَٰه  َوَٰحح
حيَن ََل يُ  نكحَرة  فَٱَّله َرةح قُلُوُبُهم مُّ حٱٓأۡلخح محُنوَن ب وَُهم  ؤح
وَن  ُ َبح َتكح سح ُّ  ٢٢مُّ لَُم َما يُِسح َ َيعح نه ٱَّلله

َ
وَن ََل َجَرَم أ

حيَن  َبح
َتكح حُمسح لحُنوَنْۚ إحنهُهۥ ََل ُُيحبُّ ٱل ِإَوَذا  ٢٣َوَما ُيعح

لحنَي  وه
َ ُي ٱۡلح َسَٰطح

َ
نَزَل َربُُّكمح قَالُٓواْ أ

َ
اَذآ أ  ٢٤قحيَل لَُهم مه

َزارَُهمح ََكمحلَة   وح
َ
ْ أ محلُٓوا َحح َزارح  َلح وح

َ
يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح َومحنح أ

لُّوَنُهم  حيَن يُضح حغَ ٱَّله ََل َسآَء َما يَزحُروَن ب
َ
لحٍم  أ ح عح  ٢٥يح

حَن  ُ ُبنحَيََٰنُهم م  َِت ٱَّلله
َ
حيَن محن َقبحلحهحمح فَأ

قَدح َمَكَر ٱَّله
َُٰهُم  تَى

َ
ُف محن فَوحقحهحمح َوأ قح يحهحُم ٱلسه

ٱلحَقَواعحدح َفَخره َعلَ
ُعُروَن    ٢٦ٱلحَعَذاُب محنح َحيحُث ََل يَشح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توار و پابرجايي قرار داد تا )زمين( و در زمين کوهها اس

ها و راههايي را پديدار کرد شما را نلرزاند. و رودخانه

هايي را قرار داد، و و نشانه ﴾15﴿ باشد که راه يابيد.

آيا کسي که  ﴾16﴿ يابند.آنان به وسيلة ستاره راه مي

آفريند؟ آيا پند آفريند همچون کسي است که نميمي

هاي خداوند اگر بخواهيد نمعتو  ﴾17﴿ پذيريد.نمي

گمان خداوند توانيد آن را بشماريد، بيرا بشماريد نمي

و خداوند آنچه را که  ﴾18﴿ آمرزندة مهربان است.

 داند.کنيد، ميداريد و آنچه را که آشکار ميپنهان مي

خوانند چيزي و کساني که جز خدا به فرياد مي ﴾19﴿

)آنچه   ﴾21﴿ وند.شآفرينند و خودشان آفريده مينمي

دانند چه وقت جان، و نمياند و بيپرستند( مردهمي

و خداي شما خداي  ﴾21﴿ شوند.زنده و برانگيخته مي

آورند يکتايي است، و آنان که به آخرت ايمان نمي

 ﴾22﴿ دلهايشان منکر بوده و خودشان متکبر هستند.

دارند و آنچه بدون شک خداوند آنچه را که پنهان مي

داند. همانا او مستکبران را کنند، ميکه آشکار ميرا 

و چون به آنان گفته شود:  ﴾23﴿ دارد.دوست نمي

پروردگار شما چه چيزهايي را نازل کرده است؟ 

 هاي پيشينيان را )نازل کرده است(.گويد: افسانهمي

)آنان( بايد در روز قيامت به طور کامل بار  ﴾24﴿

ناهان کساني را حمل گناهان خويش و برخي از بار گ

اند، و چه نمايند که ايشان را بدون آگاهي گمراه ساخته

همانا کساني که  ﴾25﴿ نمايند!.بد است آنچه حمل مي

اند مکر ورزيدند، پس خداوند پيش از ايشان بوده

بنيادشان را از پآيه برانداخت و سقف از باالي سرشان 

بر آنان فرو افتاد و عذاب )خدا( از جايي که 

  ﴾26﴿ دانستند به آنان رسيد.نمي
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حيَن  ََكٓءحَي ٱَّله َن ُۡشَ يح
َ
قحَيََٰمةح َُيحزحيهحمح َوَيُقوُل أ

ُثمه يَوحَم ٱلح
ْ ٱلحعحلحَم إحنه  وتُوا

ُ
حيَن أ ْۚ قَاَل ٱَّله وَن فحيهحمح قُّ ُكنُتمح تَُشَٰٓ

َٰفحرحيَن  َك
وَٓء لََعَ ٱلح َوحَم َوٱلسُّ َي ٱَلح حزح حيَن  ٢٧ٱۡلح ٱَّله

 َٰ لََم َما َتَتَوفهى ْ ٱلسه لحَقُوا
َ
ۖۡ فَأ هحمح نُفسح

َ
ٓ أ حمح َمَلَٰٓئحَكُة َظال

ح ُهُم ٱل
 ِْۚۚۢ َمُل محن ُسوٓء حَما ُكنُتمح  ُكنها َنعح ُۢ ب َ َعلحيُم ْۚ إحنه ٱَّلله بََلَٰٓ

َملُوَن  ۖۡ  ٢٨َتعح حيَن فحيَها ََٰب َجَهنهَم َخَِٰلح بحَو
َ
ْ أ ُخلُٓوا فَٱدح

حيَن  ح ُمَتَكَب 
ح اْ ۞ ٢٩فَلَبحئحَس َمثحَوى ٱل َقوح حيَن ٱته حَّله َوقحيَل ل

ْۚ قَالُواْ َخيح   نَزَل َربُُّكمح
َ
َسُنواْ ِفح َماَذآ أ حح

َ
حيَن أ حَّله هح اُۗ ل  َهَٰذح

 ْۚ َيا َحَسَنة  نح حُمتهقحنَي  ٱلُّ َم َداُر ٱل َرةح َخيح ْۚ َونَلحعح اُر ٱٓأۡلخح َوَلَ
ن   ٣٠ َُٰت َعدح نح  َجنه

َ وَنَها ََتحرحي محن َِتحتحَها ٱۡلح
ُخلُ ۖۡ يَدح َهَُٰر

حُمتهقحنَي  ُ ٱل حَك ََيحزحي ٱَّلله  ٣١لَُهمح فحيَها َما يََشآُءوَنْۚ َكَذَٰل
حبحنَي َيُقولُوَن َسَلٌَٰم  َمَلَٰٓئحَكُة َطي 

ح َُٰهُم ٱل حيَن َتَتَوفهى ٱَّله
َملُوَن  حَما ُكنُتمح َتعح َنهَة ب

ْ ٱۡلح َهلح  ٣٢َعلَيحُكُم ٱدحُخلُوا
تحَيُهُم 

ح
ن تَأ
َ
ٓ أ حَكْۚ يَنُظُروَن إحَله ُر َرب  مح

َ
َ أ ِتح
ح
وح يَأ
َ
َمَلَٰٓئحَكُة أ

ح ٱل
 ُ ْۚ َوَما َظلََمُهُم ٱَّلله حيَن محن َقبحلحهحمح

حَك َفَعَل ٱَّله َكَذَٰل
لحُموَن  نُفَسُهمح َيظح

َ
ْ أ ن ََكنُٓوا َصاَبُهمح  ٣٣َوَلَٰكح

َ
فَأ

ح  حهۦح َسي   ب
ْ ا ََكنُوا حهحم مه  وََحاَق ب

ْ اُت َما َعمحلُوا
زحُءوَن  َتهح   ٣٤يَسح

 
 
 
 
 
 
 

سازد و سپس روز قيامت آنان را خوار و رسوا مي

فرمايد: کجا هستيد شريکهاي من که شما به خاطر مي

خواستيد؟ علما)ي رباني( آنها به ستيز و نزاع بر مي

گويند: به راستي خواري و بدي امروز نصيب مي

کساني که فرشتگان در حالي  ﴾27﴿ کافران است.

کارانند، پس تسليم ستانند که ستم جانشان را مي

ايم، آري! به گويند:( ما کار بدي نکردهشوند )و ميمي

 ﴾28﴿ کردند داناست.راستي که خداوند به آنچه مي

پس از درهاي جهنم وارد شويد درحاليکه در آنجا 

 جاودانه خواهيد بود. چه بد است جايگاه متکبران.

شود: پروردگارتان چه و به پرهيزگاران گفته مي ﴾29﴿

گويند: خير و خوبي را. يزي را نازل کرده است؟ ميچ

براي نيکوکاران در همين دنيا نيکي است و سراي 

آخرت بهتر خواهد بود. و چه خوب است سراي 

باغهاي بهشت که به آن وارد  ﴾31﴿ پرهيزگاران!.

شوند جويبارها در زير درختان آن روان است، در مي

ن چنين به آنجا هر چه بخواهند دارند. خداوند اي

آنان که فرشتگان  ﴾31﴿ دهد.پرهيزگاران پاداش مي

گويند: اند. ميگيرند که پاکدر حالي جانشان را مي

کرديد به سالم بر شما باد به خاطر کارهايي که مي»

آيا کافران جز اين انتظاري  ﴾32﴿ بهشت وارد شويد.

دارند که فرشتگان به سراغشان بيايند، يا اينکه فرمان 

گارت فرا رسد، همانطور کساني که پيش از پرورد

ايشان بودند اين چنين کردند؟ و خداوند بر آنان ستم 

پس  ﴾33﴿ نکرد بلکه خودشان به خويشتن ستم کردد.

اش کردند بديشان رسيد و آنچه مسخرهبديهايي که مي

   ﴾34﴿ کردند آنان را دربر گرفت.مي
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 ٓ ُكواْ لَوح َشا َ ۡشح
َ
حيَن أ حهۦح َوقَاَل ٱَّله نَا محن ُدون ُ َما َعَبدح َء ٱَّلله
ء   ح َۡ ٓ  محن  حُن َوََلٓ َءابَا حهۦح محن َنه َنا محن ُدون ُؤنَا َوََل َحرهمح
 ِۚ ء  ح حَك  َۡ  ٱلرُُّسلح َكَذَٰل

ْۚ َفَهلح لََعَ حيَن محن َقبحلحهحمح
َفَعَل ٱَّله
ُمبحنُي 

ح ََلَُٰغ ٱل ة   ٣٥إحَله ٱبلح مه
ُ
ح أ
ُسوًَل ره  َوَلَقدح َبَعثحَنا ِفح ُك 

نح ٱعح 
َ
نح َهَدى أ َُٰغوَتۖۡ فَمحنحُهم مه حُبواْ ٱلطه َتن َ َوٱجح ُبُدواْ ٱَّلله

ْ ِفح  ُيوا ْۚ فَسح َلَٰلَُة تح َعلَيحهح ٱلضه نح َحقه ُ َومحنحُهم مه ٱَّلله
 َٰ ۡرضح فَٱنُظُرواْ َكيحَف ََكَن َع

َ بحنَي ٱۡلح ح ُمَكذ 
ح إحن  ٣٦قحَبُة ٱل

َٰ هُ  َُٰهمح فَإحنه ٱَِتحرحصح لََعَ ۖۡ َوَما َدى لُّ دحي َمن يُضح َ ََل َيهح َّلله
حيَن  َِٰصح حن نه يحَمَٰنحهحمح ََل  ٣٧لَُهم م 

َ
َد أ ح َجهح حٱَّلله قحَسُمواْ ب

َ
َوأ

ًدا َعلَيحهح َحق    ُ َمن َيُموُتْۚ بََلَٰ وَعح نه َيبحَعُث ٱَّلله ا َوَلَٰكح
لَُموَن  ََثَ ٱنلهاسح ََل َيعح كح

َ
حي  ٣٨أ َ لَُهُم ٱَّله ح ُبنَي  َلح

نهُهمح ََكنُواْ ََيحَتلح 
َ
ْ أ حيَن َكَفُرٓوا لََم ٱَّله َعح ُفوَن فحيهح َوَلح

بحنَي  ن نهُقوَل  ٣٩َكَٰذح
َ
َنَُٰه أ َردح

َ
ٓ أ ٍء إحَذا حََشح نُلَا ل إحنهَما قَوح

ح محنُۢ  ٤٠ََلُۥ ُكن َفَيُكوُن  ْ ِفح ٱَّلله حيَن َهاَجُروا َوٱَّله
نحيَ  حَئنهُهمح ِفح ٱلُّ  نَلَُبو 

ْ دح َما ُظلحُموا ۖۡ َبعح ُر  ا َحَسَنة  جح
َ
َوَۡل

 ْ ْۚ لَوح ََكنُوا ََبُ كح
َ
َرةح أ لَُموَن ٱٓأۡلخح واْ  ٤١َيعح حيَن َصََبُ ٱَّله

ُوَن  حهحمح َيَتَوُكه َٰ َرب 
  ٤٢َولََعَ
 
 
 
 
 
 
 
 

خواست نه ما و نه پدران و مشرکان گفتند: اگر خدا مي

پرستيديم، و چيزي را ما به جاي او هيچ چيزي را نمي

کرديم، کساني هم که پيش از م نميبدون فرمان او حرا

کردند. مگر بر پيامبران ايشان بودند اين چنين مي

و به  ﴾35﴿ اي جز تبليغ و رساندن آشکار است؟.وظيفه

يقين ما به ميان هر امتي پيامبري را فرستاديم )تا به مردم 

بگويند(: خداوند را بپرستيد و از طاغوت بپرهيزيد. پس 

بودند که خداوند آنها را هدايت از، ميان ايشان کساني 

اي ديگر نيز بودند که گمراهي بر آنها کرد، و دسته

واجب گرديد. پس در زمين گردش کنيد و بنگريد که 

اگر بر  ﴾36﴿ سرانجام تکذيب کنندگان چگونه شد.

هدايت آنان آزمند باشي بدان که خداوند کسي را که 

 ندارند.کند، و آنان ياوراني گمراه نمايد هدايت نمي

و به طور جدي به خدا سوگند خوردند که  ﴾37﴿

گرداند، آري! ميراند زنده نميخداوند کسي را که مي

 دانند.اين وعدة راستين خداست ولي بيشتر مردم نمي

ورزند براي تا آنچه را که در آن اختالف مي ﴾38﴿

ايشان روشن گرداند و تا کافران بدانند که آنان 

ما هرگاه چيزي را بخواهيم  ﴾39﴿ اند.دروغگو بوده

 ﴾41﴿ شود.، پس فوراً مي«باش»گوييم: فقط بدان مي

و آنان که در راه خدا هجرت کردند پس از اينکه مورد 

ستم قرار گرفتند، در اين دنيا جايگاه خوي به آنان 

 دهيم و پاداش آخرت بزرگتر است اگر بدانند.مي

دگارشان که شکيبايي ورزيده، و بر پرورکساني ﴾41﴿

 ﴾42﴿ کنند.توکل مي
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 رحَجاَل  
رحَسلحَنا محن َقبحلحَك إحَله

َ
ۖۡ فَسح َوَمآ أ ٓ إحََلحهحمح لُٓواْ  نُّوۡحح

لَُموَن  رح إحن ُكنُتمح ََل َتعح
حكح َل ٱَّل  هح

َ
حَنَٰتح  ٤٣أ َي 

حٱبلح ب
ح  حلنهاسح َما نُز  َ ل ح ُبَني  َر تلح

حكح ٓ إحََلحَك ٱَّل  َا نَزنلح
َ
ُبرح  َوأ َل َوٱلزُّ

ُروَن  حيَن َمَكُرواْ  ٤٤إحََلحهحمح َولََعلهُهمح َيَتَفكه محَن ٱَّله
َ
فَأ
َ
أ

ح  ي  تحَيُهُم ٱلسه
ح
وح يَأ
َ
ۡرَض أ

َ حهحُم ٱۡلح ُ ب َف ٱَّلله ن ََيحسح
َ
اتح أ

ُعُروَن  ُخَذُهمح ِفح  ٤٥ٱلحَعَذاُب محنح َحيحُث ََل يَشح
ح
وح يَأ
َ
أ

زحيَن  جح حُمعح بحهحمح َفَما ُهم ب
وح  ٤٦َتَقلُّ

َ
َٰ  أ ُخَذُهمح لََعَ

ح
يَأ

يٌم  َربهُكمح لََرُءوف  فَإحنه  ََّتَوُّف   اْ إحََلَٰ  ٤٧رهحح َو لَمح يََروح
َ
أ

ء  َما َخلََق ٱ ح َۡ ُ محن  َمحنيح  َّلله
َلَٰلُُهۥ َعنح ٱَلح  ظح

ْ َيَتَفيهُؤا
د   حلح ُسجه َمآئ ُروَن ا َوٱلشه ح وَُهمح َدَٰخح ه ح  ُۤدُجۡسَي َوِۤهَّلِل ٤٨َّلل 

ۡرضح محن َدٓابهة  َما ِفح ٱلسه 
َ َمَلَٰٓئحَكُة  َمََٰوَٰتح َوَما ِفح ٱۡلح

ح َوٱل
وَن  ُ َبح َتكح حن فَوحقحهحمح  ٤٩وَُهمح ََل يَسح ََيَافُوَن َربهُهم م 

َمُروَن۩  َعلُوَن َما يُؤح ُذٓواْ  ٥٠َوَيفح ُ ََل َتتهخح ۞َوقَاَل ٱَّلله
ِۖ إحنهَما ُهَو إحَلَٰه   ح ح ٱثحننَيح َٰ  إحَلََٰهنيح حتَٰيه د  فَإ  ٥١َ  فَٱرحَهُبونح َوَٰحح
َمََٰوَٰتح  ْۚ َوََلُۥ َما ِفح ٱلسه ًبا حيُن َواصح ۡرضح َوََلُ ٱل 

َ َوٱۡلح
ح َتتهُقوَن  َ ٱَّلله َفَغيح

َ
َمة   ٥٢أ حعح حن ن  حُكم م  حۖۡ فَمحَن ٱ َوَما ب َّلله

ُّ فَإحََلحهح تَجح  ُكُم ٱلۡضُّ ُثمه إحذَا  ٥٣ُروَن ُثمه إحَذا َمسه
ه َعنكُ  حهحمح  مح إحَذا فَرحيق  َكَشَف ٱلۡضُّ حَرب  حنُكم ب م 

حُكوَن   ٥٤يُّشح

 

 

 

 

 

 

 

 

و پيش از تو جز مرداني را که به آنان وحي نموديم  

 دانيد.ايم، پس از آگاهان بپرس اگر نميروانه نکرده

آنان را با داليل روشن و کتابهايي فرستاديم، و  ﴾43﴿

ه قرآن را بر تو نازل کرديم تا براي مردم چيزي را ک

براي آنان نفرستاده شده است روشن سازي، و تا آنان 

کنند از که بد انديشي ميآيا کساني ﴾44﴿ بينديشند.

آنکه خداوند آنان را به دل زمين فرو بَرَد يا اينکه 

دانند به سراغشان بيايد عذاب الهي از جايي که نمي

يا اينکه آنان را درآمد و  ﴾45﴿ اند؟!.ايمن گشته

توانند خدا را هد، پس آنان نميشدشان عذاب د

يا آنان را در حالت بيم و هراس  ﴾46﴿ درمانده کنند.

عذاب دهد، پس به راستي پروردگارتان رئوف و 

آيا به چيزهايي که خداوند آفريده  ﴾47﴿ مهربان است.

هايش از راست و چپ نگرند که چگونه سآيهاست نمي

 ﴾48﴿ .گردندسجده کنان و فروتنانه براي خداوند مي

)هايي که( در و آنچه در آسمانها وجود دارد و جنبده

برند و )نيز( فرشتگان زمين هستند براي خدا سجده مي

 کنند.برند( و آنان تکبر نمي)براي خداوند سجده مي

از پروردگارشان که بر باالي سرشان است  ﴾49﴿

شود، ترسند و آنچه را که به آنان دستور داده ميمي

و خداوند فرمود: دو معبود  ﴾51﴿ ند.دهانجام مي

برنگيرد، بلکه خدا معبودي يگانه است، پس از من 

و آنچه در آسمانها و زمين است از آنِ  ﴾51﴿ بترسيد.

اوست، و دين ماندگار نيز از آن اوست، پس آيا از غير 

ها داريد همه و آنچه از نعمت ﴾52﴿ ترسيد؟.خدا مي

به شما برسد او را از سوي خدا است، سپس چون زياني 

سپس هنگامي  ﴾53﴿ خوانيد.با ناله و زاري به فرياد مي

که خداوند زيان را از شما دور کرد آنگاه گروهي از 

 ﴾54﴿ .ورزندشما به پروردگارشان شرک مي
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لَُموَن   ْ فََسوحَف َتعح ْۚ َفَتَمتهُعوا ٓ َءاَتيحَنَُٰهمح حَما  ب
ْ ُفُروا َكح َلح

حَما ََل  ٥٥ َعلُوَن ل يب  َوَيجح َلُموَن نَصح ُۗ َيعح ا َرزَقحَنَُٰهمح حمه ا م 
ح لَتُسح تَٱ وَن َّلله ََتُ ا ُكنُتمح َتفح ح  ٥٦لُنه َعمه ه َعلُوَن َّللح َوَيجح

َتُهوَن  ا يَشح ََنَٰتح ُسبحَحََٰنُهۥ َولَُهم مه َ  ٥٧ٱبلح ح ِإَوَذا بُّش 
َود    ُهُهۥ ُمسح نََثَٰ َظله وَجح

ُ حٱۡلح َحُدُهم ب
َ
يم   ا وَُهوَ أ  ٥٨ َكظح

ُكُهۥ  سح ُيمح
َ
ْٓۚ أ حهۦح َ ب ح َقوحمح محن ُسوٓءح َما بُّش 

ََٰرىَٰ محَن ٱلح َيَتَو
ََل َسآَء َما َُيحُكُموَن 

َ
َابح  أ ُهۥ ِفح ٱلَتُّ مح يَُدسُّ

َ
َٰ ُهوٍن أ لََعَ

ح  ٥٩ ه وحءحِۖ َوَّللح َرةح َمَثُل ٱلسه حٱٓأۡلخح محُنوَن ب حيَن ََل يُؤح
حَّله ل

َعزح 
ِۚ وَُهَو ٱلح َٰ َ لَعح

َ حَمَثُل ٱۡلح َكحيُم ٱل ُذ  ٦٠يُز ٱۡلح َولَوح يَُؤاخح
ا تََرَك َعلَيحَها محن َدٓابهة   محهحم مه

حُظلح ُ ٱنلهاَس ب  ٱَّلله
َجل  
َ
حرُُهمح إحََلَٰٓ أ ن يَُؤخ  ِۖ  َوَلَٰكح َسم   حَذا جَ  مُّ َجلُُهمح فَإ

َ
آَء أ

َت  ُروَن َساَعة  ََل يَسح ُموَن  خح دح َتقح َعلُ  ٦١َوََل يَسح وَن َوَيجح
ح َما يَ  ه نه لَُهُم َّللح

َ
َب أ نَُتُهُم ٱلحَكذح حسح ل

َ
ُف أ رَُهوَنْۚ َوتَصح كح

َرُطوَن  فح نهُهم مُّ
َ
نه لَُهُم ٱنلهاَر َوأ

َ
ِۚ ََل َجَرَم أ َّنَٰ ُسح  ٦٢ٱۡلح

َمم  
ُ
ٓ إحََلَٰٓ أ رحَسلحَنا

َ
ح لََقدح أ حن َقبحلحَك  تَٱَّلله فََزيهَن لَُهُم م 

 َ ُُّهُم ٱَلح َمَٰلَُهمح َفُهَو َوَلح عح
َ
يحَطَُٰن أ وحَم َولَُهمح َعَذاٌب ٱلشه

م   َلح
َ
َ لَُهُم  ٦٣ أ ح ُبنَي   تلح

َا َعلَيحَك ٱلحكحَتََٰب إحَله نَزنلح
َ
ٓ أ َوَما

َتَلُفواْ فحيهح وَُهد   حي ٱخح َة  ى ٱَّله م   َورَۡحح حَقوح محُنوَن يُ  ل   ٦٤ؤح
ايم ناسپاسي کنند. )بگذار( تا در حق آنچه به آنان داده

اهيد دانست مند شويد، سپس به زودي خوپس بهره

و از آنچه به  ﴾55﴿ )که چه سرنوشت سياهي داريد(!.

اي براي بتهايي که )چيزي( ايم بهرهآنان روزي داده

کنند. سوگند به خدا از آنچه به دانند مقرر مينمي

و براي  ﴾56﴿ تافتيد، سوال خواهيد شد.دروغ برمي

دهند، )پاک است او( و براي خداوند دختراني قرار مي

و  ﴾57﴿ دهند(.چه دوست دارند )قرار ميخود آن

هرگاه به يکي از آنان مژده تولد دختر داده شود ـ 

اش خورد ـ چهرهدرحاليکه خشم و اندوهش را فرو مي

به خاطر مژده بدي که به او داده  ﴾58﴿ گردد.سياه مي

کرد، )با شد خويشتن را از قوم و قبيله پنهان ميمي

او را نگاه دارد يا وي  گفت(: آيا با خواريخودش مي

را زنده به گور سازد؟ هان که چه قضاوت بدي 

کساني که به آخرت باور ندارند از  ﴾59﴿ کردند.مي

وصف بدي برخوردارند، و صفت برتر از آن خداست، 

و اگر خداوند  ﴾61﴿ و او پيروزمند فرزانه است.

اي داد هيچ جنبدهمردمان را به سبب ستمشان کيفر مي

گذاشت، ولي آنان را تا مدت ي زمين باقي نميرا بر رو

دهد، پس چون وقت مقرر آنان فرا معيني مهلت مي

اي نيز تقديم افتد، و لحظهرسد )اجلشان( به تاخير نمي

کنند و براي خداوند چيزي مقرر مي ﴾61﴿ شود.نمي

پسندند، و زبانهايشان دروغ پردازي کرده که خود نمي

از آنِ آنان است. بدون شک گويد: سرانجام نيک و مي

آتش دوزخ بهرة ايشان است و آنان پيش از ديگران 

سوگند به  ﴾62﴿ شوند.بدانجا رانده و افکنده مي

سوي امتهايي خداوند! پيامبراني را پيش از تو به

فرستاديم. پس شيطان کارهايشان را در نظر آنان 

آراست و امروز شيطان ياورشان است و عذاب 

و ما کتاب را بر تو نازل  ﴾63﴿ د.دردناکي دارن

ايم مگر بدان خاطر که چيزي را براي مردم بيان نکرده

اند و تا و روشن نمايي که در آن اختالف ورزيده

 ﴾64﴿ هدايت و رحمتي باشد براي مؤمنان.
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َمآءح َمآء    نَزَل محَن ٱلسه
َ
ُ أ َد  َوٱَّلله ۡرَض َبعح

َ حهح ٱۡلح َيا ب حح
َ
فَأ

 ْۚٓ حَها ت حَك ٓأَليَة  إح  َموح َٰل م   نه ِفح َذ حَقوح َمُعوَن  ل  ِإَونه  ٦٥يَسح
 ۡۖ َة  نحَعَٰمح لَعحَبح

َ قحيُكم  لَُكمح ِفح ٱۡلح ُّسح حهۦح ن ا ِفح ُبُطون حمه م 
ح فَرحث   حص   َوَدم   محنُۢ َبنيح ًَنا َخال حغ  بله حنَي ا َسآئ َٰرحب حلشه

 ٦٦ا ل 
ُذونَ  َنَٰبح َتتهخح عح

َ يلح َوٱۡلح ا محنحُه َسَكر   َومحن َثَمَرَٰتح ٱنلهخح
حَك ٓأَليَة  َورحزحًقا  َٰل ْۚ إحنه ِفح َذ م   َحَسًنا حَقوح قحلُوَن  ل   ٦٧َيعح

لح  وحَۡحَٰ َربَُّك إحََل ٱنلهحح
َ
َبالح َوأ ح

حذحي محَن ٱۡلح نح ٱَّته
َ
أ

رحُشوَن ُبُيوت   ا َيعح َجرح َومحمه ح ُثمه  ٦٨ا َومحَن ٱلشه
لُُكح محن ُك 

ِكح ُسُبَل 
لُ ْۚ  ٱثلهَمَرَٰتح فَٱسح حكح ُذلَُل  حَها َرب   ََيحُرُج محنُۢ ُبُطون

اب   فَ  َۡشَ َٰنُُهۥ فحيهح شح لحَو
َ
حَتلحٌف أ ِۚ إحنه ِفح  آء  ُمُّ حلنهاسح ل 

حَك ٓأَليَة   َٰل م   َذ حَقوح ُروَن  ل  ُ َخَلَقُكمح ُثمه  ٦٩َيَتَفكه َوٱَّلله
ن يَُردُّ إحََلَٰٓ  ْۚ َومحنُكم مه َُٰكمح ُعُمرح لحَِكح  َيَتَوفهى

رحَذلح ٱلح
َ
ََل  أ

َد عحلحم   لََم َبعح َ َعلحيم  َشيح  َيعح ْۚ إحنه ٱَّلله ير   ا ُ  ٧٠قَدح َوٱَّلله
َٰ َبعحض   َضُكمح لََعَ َل َبعح حيَن  فَضه ِۚ َفَما ٱَّله قح حزح ِفح ٱلر 

 ْ لُوا ح يحَمَُٰنُهمح َفُهمح فُض 
َ
َٰ َما َملََكتح أ حي رحزحقحهحمح لََعَ حَرآد  ب

ح  َمةح ٱَّلله فَبحنحعح
َ
ْۚ أ ُ َجَعَل  ٧١ ََيحَحُدوَن فحيهح َسَوآٌء َوٱَّلله

َوَٰج   زح
َ
ُكمح أ نُفسح

َ
حنح أ حنح ا لَُكم م  وََجَعَل لَُكم م 

حنَي وََحَفَدة   ُكم بَن َوَٰجح زح
َ
حَن  أ ِۚ َوَرزَقَُكم م  حَبَٰتح ي  ٱلطه

ُفُروَن  ح ُهمح يَكح َمتح ٱَّلله حنحعح محُنوَن َوب َبَٰطحلح يُؤح
فَبحٱلح
َ
  ٧٢أ
 
 
 
  
 
 

فرو فرستاد و با آن زمين را و خداوند از آسمان آبي 

گمان در اين دليل پس از مردنش زنده ساخت، بي

و  ﴾65﴿ شنوند.روشني است براي گروهي که مي

گمان در وجود چهارپايان براي شما عبرتي است، بي

)زيرا( از آنچه در شکمهايشان است از ميان سرگين و 

نوشانيم که براي خون، شيري خالص به شما مي

هاي درختان و از ميوه ﴾66﴿ وارا است.نوشندگان گ

کنيد و روزريِ پاک و خرما و انگور شراب درست مي

اي است گمان در اين نشانهگيريد، بيحالل از آن مي

و پروردگارت  ﴾67﴿ ورزند.براي کساني که خرد مي

اي از کوهها خانه به زنبور عسل الهام کرد که از پاره

ان و )نيز( از آنچه مردم بسازد و )نيز( از برخي از درخت

ها بخور و سپس از همة ميوه ﴾68﴿ کنند.داربست مي

فرمانبردارانه راههاي پروردگارت را در پيش بگير. از 

تراود، که رنگهاي مختلفي اي ميشکمهاي زنبوران مايه

گمان دراين، دارد. در آن براي مردمان شفا است، بي

 ﴾69﴿ شند.اندينشانة روشني است براي کساني که مي
ميراند و خداوند شما را آفريده است، سپس شما را مي

و برخي از شما به خوارترين )حدّ( فرتوني و پيري 

اي که پس از )آن همه( شوند به گونهبرگردانده مي

علم و آگاهي چيزي نخواهند دانست و همه چيز را 

 گمان خدا آگاه و تواناست.کنند، بيفراموش مي

خي از شما را بر برخي ديگر در و خداوند بر ﴾71﴿

اند روزي برتري داده است، آنان که برتري داده شده

حاضر نيستند که روزي خود را به بردگان خود بدهند و 

ايشان را با خود در دارايي مساوي گردانند، آيا نعمت 

خداوند از جنس  ﴾71﴿ کنند؟.خدا را انکار مي

همسرانتان خودتان براي شما همسراني قرار داد و از 

ها به براي شما فرزندان و نوادگان آفريد و از پاکيزه

آورند و به نعمت شما روزي داد، آيا به باطل ايمان مي

 ﴾72﴿ کنند.خداوند ناسپاسي مي
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لحُك لَُهمح رحزحق   ح َما ََل َيمح ُبُدوَن محن ُدونح ٱَّلله حَن َوَيعح ا م 
َمََٰوَٰتح  ۡرضح َشيح ٱلسه

َ يُعوَن ا َوََل يَسح َوٱۡلح فَََل  ٧٣َتطح
حُبواْ  لَُموَن تَۡضح نُتمح ََل َتعح

َ
لَُم َوأ َ َيعح ْۚ إحنه ٱَّلله َثاَل مح

َ ح ٱۡلح ه َّللح
ُ َمَثًَل َعبحد   ٧٤ لُوَك  ا ۞َۡضََب ٱَّلله مح َٰ مه ُر لََعَ دح  َله َيقح
ء   ح َنَُٰه محنها رحزحقًا َحَسن   َۡ

زَقح َفُهَو يُنفحُق محنحُه ا َوَمن ره
رً َسح    ُد ا وََجهح َمح َتوُۥَنْۚ ٱۡلح ََثُُهمح ََل اۖۡ َهلح يَسح كح

َ
حْۚ بَلح أ ه َّللح

لَُموَن  ُ َمَثَل   ٧٥َيعح ح َوَۡضََب ٱَّلله َحُدُهَمآ  رهُجلَنيح
َ
أ

ء   ح َۡ  َٰ ُر لََعَ دح بحَكُم ََل َيقح
َ
َٰ  أ َنَما  وَُهَو َكٌّ لََعَ يح

َ
َُٰه أ لَى َموح

َتوحي ُهوَ   يَسح
ٍ َهلح يح

َ تح ِبح
ح
ههُّ ََل يَأ ح ُمُر  يُوَج 

ح
َوَمن يَأ

َرَٰط   َٰ صح لح وَُهَو لََعَ حٱلحَعدح َتقحيم   ب سح ح َغيحُب وَ  ٧٦ مُّ ه َّللح
ََِصح  حح ٱبلح اَعةح إحَله َُكَمح ُر ٱلسه مح

َ
ِۚ َوَمآ أ ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ٱلسه
ء   ح َۡ ح 

َٰ ُك  َ لََعَ قحَرُبْۚ إحنه ٱَّلله
َ
وح ُهَو أ

َ
ير   أ ُ  ٧٧قَدح َوٱَّلله

حنُۢ بُ  رََجُكم م  خح
َ
لَُموَن َشيح أ َهَٰتحُكمح ََل َتعح مه

ُ
ا ُطونح أ

فح 
َ بحَصََٰر َوٱۡلح

َ َع َوٱۡلح مح َدةَ لََعلهُكمح وََجَعَل لَُكُم ٱلسه
ُكُروَن  َرَٰت   ٧٨تَشح ح ُمَسخه يح  إحََل ٱلطه

ْ ا لَمح يََروح
َ
ح  أ ِفح َجو 

مَ  حَك ٓأَلتََٰيَٰ ٱلسه َٰل ْۚ إحنه ِفح َذ ُ ُكُهنه إحَله ٱَّلله سح  ت  آءح َما ُيمح
م   حَقوح محُنوَن يُ  ل    ٧٩ؤح
 
 
 
 
 

 

 

 

 

کنند که و به جاي خداوند چيزهايي را پرستش مي

مالک کمترين رزقي در آسمانها و زمين براي آنان 

پس  ﴾73﴿ توانند )کاري را انجام دهند(.نيستند و نمي

گمان خداوند دهد، بيبراي خدا شبيه و نظير قرار مي

خداوند بردة مملوکي  ﴾74﴿ دانيد.داند و شما نميمي

کند که بر )انجام( هيچ چيز را به عنوان مثال ذکر مي

زند که از سوي توانا نيست، و نيز کسي را مثل مي

خويش به او روزي پاکيزه و حاللي داده است، پس او 

بخشد، آيا اين دو برابرند؟ در پنهان و آشکار از آن مي

 انند.دستايش خدا را سزاست، بلکه بيشتر آنان نمي

زند که يکي از و خداوند دو مرد را مَثَل مي ﴾75﴿

آنان گنگ است و بر انجام چيزي توانايي ندارد، واو 

سربار خواجة خويش بوده و هر جا او را بفرستد خيري 

آورد. آيا او برابر با کسي است که به عدل و به بار نمي

و  ﴾76﴿ دهد و در راه راست قرار دارد؟.داد فرمان مي

داند و بس، و کار خدا غيب آسمانها و زمين را ميفقط 

قيمت به اندازة چشم برهم زدن يا کمتر از آن است، 

و  ﴾77﴿ گمان خداوند بر هر کاري تواناست.بي

خداوند شما را از شکمهاي مادرانتان بيرون آورد که 

دانستيد و او به شما گوش و چشم و دل داد چيزي نمي

يا به پرندگان رام شده در آ ﴾78﴿ تا سپاسگزاري کنيد.

اند؟ آنها را کسي جز خدا نگاه فضاي آسمان ننگريسته

گمان در اين )قدرت نمايي( براي کساني دارد، بينمي

  ﴾79﴿ هاست.که ايمان دارند نشانه
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حنُۢ ُبُيوتحُكمح َسَكن   ُ َجَعَل لَُكم م  ا وََجَعَل لَُكم َوٱَّلله
حن ُجلُودح  نحَعَٰمح ُبُيوم 

َ نحُكمح ت  ٱۡلح وَنَها يَوحَم َظعح فُّ َتخح ا تَسح
َعارحَهآ َوَيوحَم إحقَاَمتحُكمح  شح

َ
َبارحَها َوأ وح

َ
َوافحَها َوأ صح

َ
َومحنح أ

َثَٰث  
َ
ا  ٨٠ ا َوَمَتًَٰعا إحََلَٰ ححني  أ حمه ُ َجَعَل لَُكم م  َوٱَّلله

َلََٰل   حَن َخلََق ظح َنَٰن   وََجَعَل َلُكم م  كح
َ
َبالح أ ح

ا ٱۡلح
َره وََسَرَٰبحيَل وََجَعَل لَُكمح 

َسَرَٰبحيَل تَقحيُكُم ٱۡلح
َمَتُهۥ َعلَيحُكمح  حعح حَك يُتحمُّ ن ْۚ َكَذَٰل َسُكمح

ح
تَقحيُكم بَأ

لحُموَن  ََلَُٰغ  ٨١لََعلهُكمح تُسح حنهَما َعلَيحَك ٱبلح ْ فَإ ا وح
فَإحن تََوله

ُمبحنُي 
ح ح ُثمه يُنكحُروَنَها  ٨٢ٱل َمَت ٱَّلله حعح رحُفوَن ن َيعح

ََثُهُ  كح
َ
َٰفحُروَن َوأ ة   ٨٣ُم ٱلحَك مه

ُ
ح أ
 َوَيوحَم َنبحَعُث محن ُك 

ْ َوََل ُهمح ا ُثمه ََل يُ َشهحيد   حيَن َكَفُروا حَّله َذُن ل ؤح
َتُبونَ  َتعح ْ ٱلحَعَذاَب فَََل  ٨٤ يُسح حيَن َظلَُموا ِإَوَذا رََءا ٱَّله

ُف َعنحُهمح َوََل ُهمح يُنَظُروَن  حيَن  ٨٥َُيَفه ِإَوَذا رََءا ٱَّله
 
َ
حيَن أ ََكُٓؤنَا ٱَّله ُؤََلٓءح ُۡشَ ْ َربهَنا َهَٰٓ ََكَٓءُهمح قَالُوا ْ ُۡشَ ُكوا َ ۡشح

َل إحنهُكمح   إحََلحهحُم ٱلحَقوح
ْ ا لحَقوح
َ
حَكۖۡ فَأ ْ محن ُدون ُعوا ُكنها نَدح

بُوَن  َٰذح لََمۖۡ َوَضله  ٨٦لََك ح يَوحَمئحٍذ ٱلسه  إحََل ٱَّلله
ْ ا لحَقوح
َ
َوأ

ََتُ  ا ََكنُواْ َيفح   ٨٧وَن َعنحُهم مه
 
 
 
 
 
 
 
 

هايتان براي شما آسايشگاه قرار داد، و خداوند از خانه

و از پوست چهارپايان چادرهايي برايتان قرار داده است 

که آنها را در روز جابجا شدنتان و در روز ماندنتان 

يابيد، و از پشم و کرک و موي چهارپايان سبک مي

اهم وسائل منزل و موجبات رفاه و آسياش شما را فر

و  ﴾81﴿ کرده است، تا مدتي از آنها استفاده کنيد.

هايي را برايتان خداوند از چيزهايي که آفريده سايه

قرار داد، و از کوهها براي شما غارها قرار داد، و 

برايتان تن پوشهايي پديد آورد که شما را از گرما 

حفظ کند و تن پوشهايي که در جنگ محفوظتان 

نعمتش را به طور کامل به شما  دارد، بدينگونه خدامي

پس اگر  ﴾81﴿ کند تا تسليم و مطيع شويد.عطا مي

 آنان روي برتابند، وظيفة تو تنها تبليغ آشکار است.

شناسند )اما( سپس آن را انکار نعمت خدا را مي ﴾82﴿

و روزي که از  ﴾83﴿ کنند و بيشترشان کافر هستند.مي

که به کافران انگيزيم، آنگاه هر امتي گواهي بر مي

)ي عذر آوردن( داده نشده و از آنان خواسته اجازه

شود که با توبه و عمل صالح پروردگارشان را نمي

که ستمگران عذاب و هنگامي ﴾84﴿ خشنود گردانند.

شود و آنان را ببينند )عذابشان( از آنان کاسته نمي

که مشرکان و هنگامي ﴾85﴿ يابند.مهلت نمي

گويند: پروردگارا! اينان بينند، ميانبازهايشان را مي

خوانديم، انبازهاي ما هستند که آنان را به جاي تو مي

گويند: به راستي شما )انبازان( به آنان پاسخ داده و مي

و آن روز در برابر خداوند تسليم  ﴾86﴿ دروغگوئيد.

بافتند از آنان گم و ناپيدا شوند و آنچه را که مي

   ﴾87﴿ شود.مي
 
 



 سوره  حنل                        277                                                      ترمجه معانى قرآن كريم     
 

 

ح  َنَُٰهمح َعَذاب  ٱَّله ح زحدح واْ َعن َسبحيلح ٱَّلله ا يَن َكَفُرواْ َوَصدُّ
ُدوَن  سح حَما ََكنُواْ ُيفح َعَذابح ب

َق ٱلح َوَيوحَم َنبحَعُث ِفح  ٨٨فَوح
ة   مه
ُ
ح أ
حَك  ُك  ئحَنا ب ۖۡ وَجح هحمح نُفسح

َ
حنح أ يحهحم م 

َشهحيًدا َعلَ
َا َعلَيحَك  نلح ِۚ َونَزه ُؤََلٓءح َٰ َهَٰٓ حبحَيَٰن  َشهحيًدا لََعَ ا ٱلحكحَتََٰب ت

ح 
حُك  ء  ل  ح َة  ى وَُهد   َۡ لحمحنَي  َورَۡحح حلحُمسح ىَٰ ل َ  ٨٩َوبُّشح

َسَٰنح ِإَويَتآيِٕ ۞إحنه ٱ ححح
لح َوٱۡلح حٱلحَعدح ُمُر ب

ح
َ يَأ ذحي  َّلله

ََبَٰ َوَينحَِهَٰ َعنح  ُقرح
ِۚ  ٱلح ح َغح

ُمنَكرح َوٱبلح
ح َشآءح َوٱل ٱلحَفحح

ُرو ح إحَذا  ٩٠ نَ يَعحُظُكمح لََعلهُكمح تََذكه دح ٱَّلله حَعهح فُواْ ب وح
َ
َوأ

َها َوَقدح  كحيدح َد تَوح يحَمََٰن َبعح
َ ْ ٱۡلح ََٰهدتُّمح َوََل تَنُقُضوا َع

لَُم َما  َ َيعح َ َعلَيحُكمح َكفحيًَلْۚ إحنه ٱَّلله َجَعلحُتُم ٱَّلله
َعلُوَن  لََها محنُۢ  ٩١َتفح ِتح َنَقَضتح َغزح

ْ َكٱله َوََل تَُكونُوا
ةٍ  دح قُوه َٰث   َبعح نَك
َ
يحَمََٰنُكمح َدَخََلُۢ بَيحَنُكمح أ

َ
ُذوَن أ ا َتتهخح

ٍةِۚ إحنهَما َيبحلُوُكُم ٱ مه
ُ
ََبَٰ محنح أ رح

َ
َ أ ٌة هح مه

ُ
ن تَُكوَن أ

َ
ُ أ َّلله

حَُنه لَُكمح يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح َما ُكنُتمح فحيهح  حهحۚۦْ َوََلُبَي  ب
ُ َۡلََعلَُكمح  ٩٢ ََّتحَتلحُفونَ  ة   َولَوح َشآَء ٱَّلله مه

ُ
َدة   أ  َوَٰحح

لُّ َمن  ن يُضح ْۚ َولَتُسح َوَلَٰكح دحي َمن يََشآُء لُنه يََشآُء َوَيهح
َملُوَن  ا ُكنُتمح َتعح   ٩٣َعمه

 
 
 
 
 
 
 
 

کساني که کفر ورزيدند و )مردم را( از راه خدا 

کردند عذابي بر بازداشتند به سزاي آنکه فساد مي

ميان هر امتي و روزي که در ﴾88﴿ افزاييم.عذابشان مي

انگيزيم و تو را بر گواهي از خودشان بر آنان بر مي

گيريم، و کتاب را بر تو نايل کرديم که اينان گواه مي

بيانگر همه چيز و وسيلة هدايت و ماية رحمت و مژده 

به راستي خداوند به  ﴾89﴿ رسان مسلمانان است.

دادگري و نيکوکاري و بخشش به خويشاوندان فرمان 

دارد و و از کار زشت و ناپسند و تجاوز باز ميدهد مي

و به  ﴾91﴿ دهد تا اينکه پند بگيريد.شما را اندرز مي

پيمان خدا چون عهد بستيد وفا کنيد و سوگندها را پس 

از تأکيد آن نشکنيد درحاليکه خدا را بر خود نگهبان 

 ﴾91﴿ داند.کنيد، ميايد، خداوند آنچه را که ميساخته

)زني( نباشيد که رشتة خود را پس از محکم و مانند آن 

کرد، شما نبايد سوگندهايتان را تايبدن از هم وا مي

درميان ماية فريب سازيد تا گروهي از گروهي ديگر 

)از لحاظ داشتن امکانات( فزونتر گردد. جز اين نيست 

آزمايد، و به يقين روز که خداوند شما را به آن مي

ورزيديد برايتان تالف ميقيامت آنچه را که در آن اخ

خواست و اگر خداوند مي ﴾92﴿ روشن خواهد ساخت.

داد، ولي هرکس را که شما را امتي واحد قرار مي

نمايد و هرکس را که بخواهد بخواهد گمراه مي

کرديد کند، و به طور قطع از آنچه ميهدايت مي

 ﴾93﴿ پرسيده خواهيد شد.
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يحَمَٰنَ 
َ
ْ أ ُذٓوا ُۢ َوََل َتتهخح ُكمح َدَخََلُۢ بَيحَنُكمح َفََتحله قََدُم

حَما َصَددتُّمح َعن َسبحيلح  وَٓء ب  ٱلسُّ
ْ حَها َوتَُذوقُوا َد ُثُبوت َبعح

يم   ح َولَُكمح َعَذاٌب َعظح دح ٱ ٩٤ ٱَّلله حَعهح واْ ب ََتُ ح َوََل تَشح َّلله
ح ُهَو َخيح  ا قَلحيًَلْۚ إحنهَما َثَمن    لهُكمح إحن ُكنُتمح  عحنَد ٱَّلله

لَُموَن  ح بَاق   َما عحنَدُكمح  ٩٥َتعح  يَنَفُد َوَما عحنَد ٱَّلله
رَُهم  جح

َ
ْ أ ٓوا حيَن َصََبُ زحَينه ٱَّله َسنح َما ََكنُواْ َونَلَجح حح

َ
حأ ب

َملُوَن  نََثَٰ وَُهَو ا َمنح َعمحَل َصَٰلحح   ٩٦َيعح
ُ
وح أ
َ
حن َذَكٍر أ م 

محن   ة   ُمؤح يحيَنهُهۥ َحَيوَٰ ُنحح
ۖۡ  فَلَ حَبة  رَُهم َونَلَ  َطي  جح

َ
زحَينهُهمح أ جح

َملُوَن  ْ َيعح َسنح َما ََكنُوا حح
َ
حأ َت ٱلحُقرحَءاَن  ٩٧ب

ح
حَذا َقَرأ فَإ
يمح  يحَطَٰنح ٱلرهجح

ح محَن ٱلشه حٱَّلله َتعحذح ب إحنهُهۥ لَيحَس  ٩٨ فَٱسح
ُوَن  حهحمح َيَتَوُكه َٰ َرب 

حيَن َءاَمُنواْ َولََعَ  ٩٩ََلُۥ ُسلحَطٌَٰن لََعَ ٱَّله
حينَ إحنهَما سُ  نَُهۥ َوٱَّله حيَن َيَتَولهوح حهۦح  لحَطَُٰنُهۥ لََعَ ٱَّله ُهم ب

حُكوَن  ٓ َءايَة   ١٠٠ُمّشح َا نلح ََّكَن َءايَة   ِإَوَذا بَده لَُم  مه عح
َ
ُ أ َوٱَّلله

ََثُُهمح ََل  كح
َ
ِْۢۚ بَلح أ ََت

نَت ُمفح
َ
ٓ أ َما ْ إحنه حُل قَالُٓوا حَما ُيََن  ب

لَُموَن  ََلُۥ رُ  ١٠١َيعح ح قُلح نَزه َق 
حٱۡلح حَك ب ب  ُقُدسح محن ره

وُح ٱلح
حيَن َءاَمُنواْ وَُهد   حَت ٱَّله ُثَب  لحمحنَي ى َلح حلحُمسح ىَٰ ل َ  ١٠٢َوبُّشح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و سوگندهايتان را در ميان خود وسيلة فريب قرار  

اش بلغزد، و به ندهيد تا )مبادا( قدمي پس از استواري

يد و سبب جلوگيري از راه خدا عذاب بزرگي را بچش

و پيمان  ﴾94﴿ در آخرت عذاب بزرگي داشته باشيد.

گمان آنچه نزد خدا را به بهاي اندک نفروشيد، بي

 ﴾95﴿ خداست همان براي شما بهتر است اگر بدانيد.

رود و آنچه نزد خداست آنچه نزد شماست از ميان مي

ماندگار و باقي است و به شکيبايان به )حسب( 

هر  ﴾96﴿ دهيم.داش ميکردند پانيکوترين آنچه مي

کس چه زن و چه مرد کار شايسته انجام دهد و مؤمن 

بخشيم و باشد بدو زندگي پاکيزه و خوشايندي مي

 پاداششان را طبق بهترين کارهايشان خواهيم داد.

که خواستي قرآن بخواني از )شر( پس هنگامي ﴾97﴿

گمان بي ﴾98﴿ شيطان رانده شده به خدا پناه ببر.

کساني که ايمان دارند و بر پروردگارشان شيطان بر 

يک  ﴾99﴿ نمايند هيچگونه تسلطي ندارد.توکل مي

سلطة او فقط بر کساني است که او را به دوستي 

گيرند، و بر کساني است که آنها به او )=خداوند( مي

اي را به جاي و چون آيه ﴾111﴿ ورزند.شرک مي

بهتر  اي ديگر جايگزين کنيم ـ و خداوند خودآيه

گويند: تو بر کند ـ ميداند که چه چيز را نازل ميمي

 ﴾111﴿ دانند.بندي، بلکه بيشترشان نميخدا دروغ مي

بگو: روح القدس آن را به حق از سوي پروردگارت 

نازل کرده است تا مؤمنان را ثابت قدم گرداند و 

 ﴾112﴿ هدايت و بشارتي باشد براي مسلمانان.
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لَمُ  ُۗ  َولََقدح َنعح حُمُهۥ بََّش  نهُهمح َيُقولُوَن إحنهَما ُيَعل 
َ
حَساُن  أ ل 

َجمح    عح
َ
ُدوَن إحََلحهح أ حي يُلححح حَساٌن َعَرَبح    ٱَّله َوَهََٰذا ل

بحنٌي  محُنوَن أَِب ١٠٣مُّ حيَن ََل يُؤح ح ََل إحنه ٱَّله تََٰيَٰتح ٱَّلله
ٌم  َلح

َ
ُ َولَُهمح َعَذاٌب أ يهحُم ٱَّلله دح ََتحي  إحنهَما ١٠٤َيهح َيفح
محُنوَن أَِب حيَن ََل يُؤح َب ٱَّله ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلحَكذح

ُ
حۖۡ َوأ تََٰيَٰتح ٱَّلله

بُوَن  َٰذح ۦٓ إحَله  ١٠٥ٱلحَك دح إحيَمَٰنحهح ح محنُۢ َبعح حٱَّلله َمن َكَفَر ب
ن  ن مه يَمَٰنح َوَلَٰكح ح

حٱۡلح ُۢ ب َمئحنُّ ُبُهۥ ُمطح
رحهَ َوقَلح كح

ُ
َمنح أ

ر   رح َصدح ُكفح
حٱلح َح ب حَن ٱا َفعَ َۡشَ يحهحمح َغَضب  م 

ح لَ َّلله
يم   َة  ١٠٦ َولَُهمح َعَذاٌب َعظح ََيوَٰ َتَحبُّواْ ٱۡلح نهُهُم ٱسح

َ
حأ حَك ب َٰل َذ

ي ٱلحَقوحَم  دح َ ََل َيهح نه ٱَّلله
َ
َرةح َوأ َيا لََعَ ٱٓأۡلخح نح ٱلُّ

َٰفحرحينَ  َك
حهحمح  ١٠٧ ٱلح وب

َٰ قُلُ ُ لََعَ حيَن َطَبَع ٱَّلله ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله
ُ
أ

عح  ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلحَغَٰفحلُوَن وََسمح
ُ
ۖۡ َوأ بحَصَٰرحهحمح

َ
ََل  ١٠٨هحمح َوأ

وَن  ُ َرةح ُهُم ٱلحَخَِٰسح نهُهمح ِفح ٱٓأۡلخح
َ
ُثمه إحنه  ١٠٩َجَرَم أ

ْ ُثمه َجََٰهُدواْ  دح َما فُتحُنوا ْ محنُۢ َبعح حيَن َهاَجُروا حَّله َربهَك ل
 ْ ٓوا َها لََغُفور   َوَصََبُ دح يم   إحنه َربهَك محنُۢ َبعح   ١١٠رهحح

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

گويند: جز اين نيست دانيم که آنان ميو به راستي مي

آموزد. زبان کسي که که انساني اين قرآن را به او مي

دهند گنگ و غير عربي است و اين به او نسبت مي

گمان بي ﴾113﴿ قرآن به زبان عربي روشن است.

آنان آورند خداوند کساني که به آيات خدا ايمان نمي

 ﴾114﴿ کند و عذاب دردناکي دارند.را هدايت نمي

بندند که به آيات خدا ايمان ندارند فقط آنان دروغ مي

هر کس که پس   ﴾115﴿ و ايشانند که دروغگويانند.

از ايمان آوردنش به خدا کفر ورزد )به عذاب دردناکي 

گرفتار خواهد شد( مگر کسي که وادار به اظهار کفر 

حال دلش به ايمان مطمئن باشد، ولي شود و در همان 

کساني که براي پذيرش کفر سينه بگشايند خشم 

 ﴾116﴿ خداوند بر آنان است و عذاب بزرگي دارند.

اين بدان خاطر است که آنان زندگاني دنيا را بر آخرت 

ترجيح دادند و خداوند گروه کافران را هدايت 

لها و اند که خداوند بر دايشان کساني ﴾117﴿ کند.نمي

ها و چشمانشان مهر نهاده است و اينان گوش

بدون شک آنان در آخرت همان  ﴾118﴿ خبرانند.بي

سپس پروردگارت نسبت به  ﴾119﴿ زيان کارانند.

که پس از آنکه شنکنجه شدند هجرت کردند، کساني

سپس به جهاد پرداختند و شکيبايي ورزيدند آمرزندة 

   ﴾111﴿ مهربان است.
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س   يَوحمَ ۞ ِتح ُكُّ َنفح
ح
َٰ ُكُّ  تَأ َها َوتَُوِفه سح ُل َعن نهفح تَُجَٰدح
س   لَُموَن  َنفح ا َعمحلَتح وَُهمح ََل ُيظح ُ َوَۡضََب ٱ ١١١مه َّلله
َية   َمَثَل   َمئحنهة   ََكنَتح َءامحَنة   قَرح طح تحيَها رحزحُقَها رََغد   مُّ

ح
ا يَأ

حن  ح َمََّكن  م 
نحُعمح ٱ ُك 

َ
حأ ح فََكَفَرتح ب ُ َّلله ََٰقَها ٱَّلله َذ

َ
 فَأ
َنُعوَن  ْ يَصح حَما ََكنُوا َوحفح ب

ُوعح َوٱۡلح َاَس ٱۡلح َولََقدح  ١١٢بلح
حنحُهمح فَ  َجآَءُهمح رَُسول   َخَذُهُم ٱلحَعَذاُب وَُهمح م 

َ
بُوهُ فَأ َكذه

ُ َحَلََٰل   ١١٣َظَٰلحُموَن  ا َرزَقَُكُم ٱَّلله ْ محمه حب  فَُُكُوا ا  َطي 
ُكُرواْ  َمَت َوٱشح حعح ُبُدوَن  ن ح إحن ُكنُتمح إحيهاهُ َتعح إحنهَما  ١١٤ٱَّلله

هحله 
ُ
حَنحيرح َوَمآ أ

َم ٱۡلح َم َوَۡلح حَميحَتَة َوٱله َم َعلَيحُكُم ٱل َحره
َ بَاغ   ُطره َغيح حهحۖۦۡ َفَمنح ٱضح ح ب ح ٱَّلله فَإحنه  َوََل ََعد   لحَغيح

َ َغُفور  ٱ يم   َّلله حَما ١١٥ رهحح ْ ل ُف  َوََل َتُقولُوا تَصح
َب  نَُتُكُم ٱلحَكذح حسح ل

َ
واْ  َهََٰذا َحَلَٰل  أ ََتُ َفح ح َوَهََٰذا َحَرام  تل 

ح لََعَ ٱ وَن لََعَ ٱَّلله ََتُ حيَن َيفح َبْۚ إحنه ٱَّله ح ٱلحَكذح َّلله
لحُحوَن  َب ََل ُيفح َولَُهمح َعَذاٌب قَلحيل   َمَتَٰع   ١١٦ٱلحَكذح

م   َلح
َ
حيَن َهاُدواْ َحرهمح  ١١٧ أ َنا َعلَيحَك َولََعَ ٱَّله َنا َما قََصصح

نُفَسُهمح 
َ
ْ أ ن ََكنُٓوا َنَُٰهمح َوَلَٰكح ۖۡ َوَما َظلَمح محن َقبحُل

لحُموَن    ١١٨َيظح
 
 
 
 

 

 

 

 

 

)به ياد آر( روزي را که هر شخصي جدال کنان به دفاع 

پردازد و به هر کسي پاداش آنچه کرده از خود مي

شود و ايشان ستم است به تمام و کمال داده مي

خداوند )مردمان( شهري را مثال  ﴾111﴿ بينند.نمي

زند که ايمن و آسوده بودند و از هر طرف روزيشان مي

شد، اما کفران به گونة فراوان به سويشان سرازير مي

نعمت خدا کردند و خداوند به خاطر کاري که انجام 

دادند لباس گرسنگي و هراس را )به تن آنان کرد و 

و به راستي  ﴾112﴿ شانيد.طعم گرسنگي را( بديشان چ

سوي آنان آمد و او را دروغگو پيامبري از خودشان به

انگاشتند و آنگاه در حالي که ستمکار بودند عذاب 

و از روزي حالل و  ﴾113﴿ ايشان را فرا گرفت.

اي بخوريد که خداوند به شما داده است، و پاکيزه

 .پرستيدشکر نعمت خدا را به جاي آ وريد اگر او را مي

خداوند فقط مردار و خون و گوشت خوک و  ﴾114﴿

آنچه نام غير خدا )به هنگام ذبح( بر آن گفته شده باشد 

بر شما حرام نموده است، ولي کسي که مجبور شود، 

در صورتي که عالقمند نبوده و متجاوز نباشد )بر وي 

 ايرادي نيست ( همانا خداوند آمرزندة مهربان است.

کند زبانتان به دروغ بيان مي و براي آنچه که ﴾115﴿

مگوييد اين حالل است و آن حرام تا بر خداوند دروغ 

بندد رستگار ببنديد، همانا کساني که بر خدا دروغ مي

کاالي اندکي است و عذابي  ﴾116﴿ گردند.نمي

و )ما( بر يهوديان چيزهايي را  ﴾117﴿ دردناک دارند.

م، و ما به حرام کرديم که قبالً براي تو حکايت نمودي

آنان ستم نکرديم بلکه خودشان به خويشتن ستم 

  ﴾118﴿ کردند.مي
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ََهَٰلَة   وَٓء ِبح حيَن َعمحلُواْ ٱلسُّ حَّله ُثمه تَابُواْ محنُۢ  ُثمه إحنه َربهَك ل
دح  َها لََغُفور  َبعح دح ْ إحنه َربهَك محنُۢ َبعح َلُحٓوا صح

َ
حَك َوأ َٰل  َذ

يٌم  ة  إحبحَرَٰهحيَم َكَ إحنه  ١١٩رهحح مه
ُ
حت   َن أ ح َحنحيف  ا قَان ه ح ا َولَمح َّلل 

حكحنَي  ُمّشح
ح َتبَ َشاكحر   ١٢٠يَُك محَن ٱل ُعمحهحِۚ ٱجح نح

َ
ح َُٰه ا ۡل  ى

َرَٰط   َُٰه إحََلَٰ صح َتقحيم   وََهَدى سح َيا  ١٢١ مُّ نح َوَءاَتيحَنَُٰه ِفح ٱلُّ
 ۡۖ نَي  َحَسَنة  َٰلححح َرةح لَمحَن ٱلصه ُثمه  ١٢٢ِإَونهُهۥ ِفح ٱٓأۡلخح
وح 
َ
نح ٱتهبحعح محلهَة إحبحَرَٰهحيَم َحنحيف  أ

َ
ٓ إحََلحَك أ ۖۡ َوَما َكَ َحيحَنا َن ا
حكحنيَ  ُمّشح

ح حيَن  ١٢٣ محَن ٱل بحُت لََعَ ٱَّله إحنهَما ُجعحَل ٱلسه
ُكُم بَيحَنُهمح يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح  َتلَُفواْ فحيهحِۚ ِإَونه َربهَك ََلَحح ٱخح

ْ فحيهح ََيحَتلحُفوَن  حَك  ١٢٤فحيَما ََكنُوا ُع إحََلَٰ َسبحيلح َرب  ٱدح
 َ ِتح هح

حٱله ُهم ب
ح ل ََسَنةحِۖ َوَجَٰدح حَموحعحَظةح ٱۡلح َمةح َوٱل حكح حٱۡلح ب

حَمن َضله َعن َسبحيلحهۦح  َلُم ب عح
َ
َسُنْۚ إحنه َربهَك ُهَو أ حح

َ
أ

يَن  َتدح حُمهح حٱل لَُم ب عح
َ
حمحثحلح  ١٢٥وَُهَو أ ْ ب ِإَونح ََعَقبحُتمح َفَعاقحُبوا
ُتمح لَُهَو َخيح  َما ُعوقح  حن َصََبح حهحۖۦۡ َولَئ حيَن  بحُتم ب ََٰبح حلصه

 ١٢٦ل 
يحهحمح َوََل 

حْۚ َوََل َِتحَزنح َعلَ حٱَّلله  ب
َُك إحَله ح َوَما َصَبح َبح َوٱصح

ُكُروَن  تَُك ِفح َضيحق   ا َيمح حمه حيَن  ١٢٧م  َ َمَع ٱَّله إحنه ٱَّلله
ُنوَن  حسح حيَن ُهم ُمُّ   ١٢٨ٱتهَقواْ وهٱَّله

 
 

 

 

 

 

 

 

 

که از روي ناداني سپس پروردگارت نسبت به کساني

کارهاي بد انجام دهند و بعد از آن توبه نمايند و به 

 ﴾119﴿ اصالح بپردازند بس آمرزنده و مهربان است.

مند به توحيد به راستي ابراهيم پيشوايي مطيع و عالقه

سپاسگزار نعمتهاي وي  ﴾121﴿ بود و از مشرکان نبود.

بود، او را برگزيد و به راه راست هدايتش )= خدا( 

و در دنيا به او نيکي داديم و در آخرت  ﴾121﴿ کرد.

سپس  ﴾122﴿ هم از زمرة شايستگاه خواهد بود.

گرا سوي تو وحي کرديم که از آيين ابراهيم حقبه

 ﴾123﴿ پيروي کن )زيرا( وي از مشکرکان نبود.

که  )گراميداشت( روز شنبه بر کساني واجب گرديد

گمان پروردگارت دربارة آن اختالف ورزيدند، و بي

روز قيامت ميان آن دربارة آنچه در آن اختالف 

)مردم را( با  ﴾124﴿ ورزيدند داوري خواهد کرد.مي

حکمت و اندرز نيکو و زيبا به راه پروردگارت 

ي نيکوتر و بهتر گفتگو کن. فراخوان و با ايشان به شيوه

که از راه او گمراه و حال کسيگمان پروردگارت به بي

شود آگاهتر، و او به راه يافتگان داناتر منحرف مي

و هرگاه خواستيد مجازات کنيد بدان  ﴾125﴿ است.

اندازه مجازات کنيد )و کيفر دهيد( که مانند آن کيفر 

ايد، و اگر صبر کنيد قطعاً بردباري براي صبر يافته

و  و شکيبايي کن ﴾126﴿ کنندگان بهتر است.

ات مگر به )توفيق( خداوند نيست، و بر آنان شکيبايي

 ورزند تنگدل مباش.اندوهگين مشو و از آنچه مکر مي

گمان خداوند با پرهيزگاران است و با بي ﴾127﴿

 ﴾128﴿ آنانکه نيکوکارانند.
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 َ َسح  اءح ُسوَرةُ اۡلح
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ىَٰ  َ َسح
َ
حٓي أ ۦح ََلحَل   ُسبحَحََٰن ٱَّله ه حَعبحدح دح ب جح َمسح

ح حَن ٱل  م 
ََرامح إحََل 

ََلُۥ ٱۡلح َنا َحوح حي َبََٰركح قحَصا ٱَّله
َ دح ٱۡلح جح َمسح

ح ٱل
ُي  َصح محيُع ٱبلح ْٓۚ إحنهُهۥ ُهَو ٱلسه  ١لحَُنحَيُهۥ محنح َءاتََٰيَٰتحَنا

َ ى َوَءاتَيحَنا ُموََس ٱلحكحَتََٰب وََجَعلحَنَُٰه ُهد   ح ٓ بل  ّنح
َله 
َ
َٰٓءحيَل أ َر  محن ُدو يح َوكحيَل  إحسح

ْ ُذوا حيهَة َمنح  ٢  َتتهخح ُذر 
َوَقَضيحَنآ  ٣ا ا َشُكور  َۡحَلحَنا َمَع نُوٍحِۚ إحنهُهۥ ََكَن َعبحد  

ۡرضح 
َ ُدنه ِفح ٱۡلح سح كحَتَٰبح تَلُفح

َٰٓءحيَل ِفح ٱلح َر ٓ إحسح إحََلَٰ بَّنح
لُنه ُعلُو    ح َوتَلَعح َتنيح حَذا َجآَء  ٤ا َكبحي   اَمره ُد فَإ وَعح

َباد   َُٰهَما َبَعثحَنا َعلَيحُكمح عح ولَى
ُ
س  أ

ح
ْولح بَأ

ُ
ٓ أ َا يد   ا نله  َشدح

َلََٰل  ْ خح د  فََجاُسوا ِۚ َوََكَن وَعح حيَارح ُعوَل  ٱل  فح ُثمه  ٥ ا مه
َٰل   َو مح
َ
حأ َنَُٰكم ب َددح مح

َ
يحهحمح َوأ

ةَ َعلَ نَا لَُكُم ٱلحَكره  َرَددح
ََثَ نَفحيً َوَبنحنَي  كح

َ
َسنُتمح  ٦ اوََجَعلحَنَُٰكمح أ حح

َ
إحنح أ

ُد  حَذا َجآَء وَعح ْۚ فَإ ُتمح فَلََها
ح
َسأ
َ
ۖۡ ِإَونح أ ُكمح نُفسح

َ
َسنُتمح ۡلح حح

َ
أ

َرةح ؤُُسَيِل ْ ٱٓأۡلخح َد َكَما  ا جح َمسح
ح ْ ٱل ُخلُوا َدح وُُجوَهُكمح َوَلح

ة   َل َمره وه
َ
واْ َما َعلَوح  َدَخلُوهُ أ ُ ح ُتََب   ٧اْ تَتحبحًيا َوَلح

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 إَساء سوره
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

پاک و منزّه است آن )خدايي( که بندة خود را در شبي 

از مسجد الحرام به مسجد االقصي برد که در پيرامونش 

هاي خود را بدور ايم، تا برخي از نشانهبرکت نهاده

و به  ﴾1﴿ گمان اوست که شنواي بيناست.بنمايانيم، بي

اسرائيل ي هدايت بنيا مايهرموسي کتاب داديم و آن

اي  ﴾2﴿ گردانيديم که جز من کارسازي نگيريد.

ايم، که آنها را با نوح سوار کشتي کردهفرزندان کساني

و در  ﴾3﴿ اي سپاسگذار بود.به راستي که او بنده

اسراييل اعالم کرديم که دوبار کتاب )= تورات( به بني

رگي سر به ورزيد و با سرکشي بزدر سرزمين تباهي مي

پس چون وعدة نخستين  ﴾4﴿ طغيان بر خواهيد داشت.

آن دو فرا رسد، بندگان بس پيکارگر خود را بر شما 

کنند، و اين ها را تفتيش ميدارم، پس خانهانگيخته مي

سپس شما را بر آنان  ﴾5﴿ وعده، انجام پذيرفتني است.

چيره گردانيديم و با اموال و فرزندان ياريتان داديم و 

اگر نيکي  ﴾6﴿ عداد نفراتتان را افزونتر گردانيديم.ت

کنيد، و اگر بدي کنيد به کنيد براي خودتان نيکي مي

کنيد، پس چون وعدة ديگر فرا رسد خودتان بدي مي

فرستيم( تا شما را بد حال سازند و )باز بندگانمان را مي

وارد مسجد شوند چنان که بار نخست بدان داخل شدند 

 ر چه دست يابند بکشند و درهم کوبند.و بر هر که ه

﴿7﴾ 
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 ْۚ نَا ْۚ ِإَونح ُعدتُّمح ُعدح ن يَرحَۡحَُكمح
َ
َعََسَٰ َربُُّكمح أ

ًيا  َٰفحرحيَن َحصح َك
حلح إحنه َهََٰذا  ٨وََجَعلحَنا َجَهنهَم ل

محنحنَي  حُمؤح ُ ٱل ح قحَوُم َوُيبَّش 
َ
َ أ ِتح هح

حله دحي ل ٱلحُقرحَءاَن َيهح
َملُونَ  حيَن َيعح ر   ٱَّله جح

َ
نه لَُهمح أ

َ
َٰلحَحَٰتح أ  ٩ا ا َكبحي  ٱلصه

نَا لَُهمح َعَذابًا  َتدح عح
َ
َرةح أ حٱٓأۡلخح محُنوَن ب حيَن ََل يُؤح

نه ٱَّله
َ
َوأ
م   َلح
َ
حِۖ َوََكَن  ١٠ا أ َيح

حٱۡلح ح ُدََعَٓءهُۥ ب حٱلّشه  نَسَُٰن ب ح
ُع ٱۡلح َوَيدح
نَسَُٰن َعُجوَل   ح

حَل َوٱنلهَهارَ  ١١ ٱۡلح ِۖ  وََجَعلحَنا ٱَله ح َءايَتَنيح
ة   َ  َءايََة ٱنلهَهارح ُمبحِصح

ٓ حلح وََجَعلحَنا
ٓ َءايََة ٱَله نَا  َفَمَحوح
َل   ْ فَضح َبحَتُغوا ح نحنَي تل  ح ْ َعَدَد ٱلس  لَُموا َعح حُكمح َوتلح ب  حن ره  م 

ء   ح َۡ حَساَبْۚ َوَُّكه 
يَل   َوٱۡلح صح لحَنَُٰه َتفح َوَُّكه  ١٢ َفصه

َنَُٰه َطَٰٓئحرَ  َزمح
ح ل
َ
هُۥ ِفح ُعُنقحهحۖۦۡ َوَُّنحرحُج ََلُۥ يَوحَم إحنَسٍَٰن أ

َُٰه َمنُشوًرا ا ٱلحقحَيََٰمةح كحَتَٰب    كحَتََٰبَك َكََفَٰ  ١٣يَلحَقى
ح
ٱقحَرأ

يب   َوحَم َعلَيحَك َحسح َك ٱَلح سح حَنفح َما  ١٤ا ب حنه َتَدىَٰ فَإ نح ٱهح مه
ْۚ َوََل  لُّ َعلَيحَها حنهَما يَضح هحۖۦۡ َوَمن َضله فَإ سح َفح َتدحي نلح َيهح

َٰ َنبحَعَث  زحُر َوازحَرة  تَ  بحنَي َحِته ح ُۗ َوَما ُكنها ُمَعذ  َرىَٰ خح
ُ
َر أ وحزح

َفحيَها  ١٥ رَُسوَل   نَا ُمَتح َمرح
َ
َيًة أ لحَك قَرح ن نُّهح

َ
ٓ أ نَا َردح

َ
ٓ أ ِإَوَذا
ْ فحيَها  محي  َفَفَسُقوا َنََٰها تَدح رح ُل فََدمه ا فََحقه َعلَيحَها ٱلحَقوح

َنا محَن ٱلح  ١٦ لَكح هح
َ
دح نُوح   ُقُرونح َوَكمح أ َوَكََفَٰ  محنُۢ َبعح

ي   ۦح َخبحَيُۢا بَصح َبادحه حُذنُوبح عح حَك ب حَرب    ١٧ا ب
 
 
 
 
 
 

اميد است پروردگارتان به شما رحم کند، و اگر 

گرديم و جهنم را زنداني براي برگرديد ما هم بر مي

همانا اين قرآن به راهي هدايت  ﴾8﴿ ايم.کافران ساخته

ارتر است، و به مؤمناني که کارهاي کند که آن استومي

دهد که آنان کنند مژده ميشايسته و پسنديده مي

هد( کساني )و نيز خبر مي  ﴾9﴿ پاداشي بزرگ دارند.

آورند برايشان عذاب دردناکي که به آخرت ايمان نمي

کند، و انسان دعاي شر مي ﴾11﴿ ايم.آماده کرده

 شتابکار است.کند، و انسان همانگونه که دعاي خير مي

ايم، و نشانة و شب و روز را دو نشانه قرار داده ﴾11﴿

شب را ناپيدا ساختيم و نشانه روز را روشن گردانيديم 

مند گرديد، و تا شمار تا از فضل پروردگارتان بهره

سالها و حساب را بدانيد، و ما هر چيزي را به تفصيل 

و ما اعمال هر کسي را به  ﴾12﴿ ايم.بيان نموده

ايم و روز قيامت کتابي را براي وي گردنش آويخته

)در  ﴾13﴿ آوريم که آن را بازگشوده ببيند.بيرون مي

شود(: کارنامة خود را بخوان، آن روز به او گفته مي

 کافي است که خود امروز حسابگر خويشتن باشي.

يابد، هرکس که راه يابد به سود خودش راه مي ﴾14﴿

شود، و ن خودش گمراه ميو هرکس گمراه شود به زيا

کشد، و ما کس بار گناه ديگري را به دوش نميهيچ

 عذاب نخواهيم داد مگر اينکه پيامبري را بفرستيم.

و چون بخواهيم )مردمان( شهري را هالک  ﴾15﴿

داريم کنيم خوشگذرانان و سرکشان آن شهر را وا مي

تا در آن به فسق و فجور بپردازند، پس فرمان )عذاب( 

شود و سخت آن )شهر( را نابود آن )شهر( محقق ميبر 

و چه نسلها را پس از نوح هالک و نابود  ﴾16﴿ سازيم.

ايم، و کافي است که پروردگارت از گناهان گردانده

  ﴾17﴿ بندگانش آگاه و نسبت بدانها بيناست.
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لحَنا ََلُۥ فحيَها َما نَشَ  لََة َعجه ن ََكَن يُرحيُد ٱلحَعاجح آُء مه
حَمن ُموم   ل ََٰها َمذح لَى ا نُّرحيُد ُثمه َجَعلحَنا ََلُۥ َجَهنهَم يَصح

ُحور   دح َراَد  ١٨ا مه
َ
َيَها وَُهَو َوَمنح أ َرَة وََسََعَٰ لََها َسعح ٱٓأۡلخح

محن   ْوَلَٰٓئحَك ََكَن  ُمؤح
ُ
ُكور  َفأ شح ُيُهم مه   ١٩ا َسعح

 نُّمحدُّ ُُك  
ح َهَٰٓ  ُؤََلٓءح محنح َعَطآءح َرب  َكْۚ َوَما ََكَن َعَطآُء ُؤََلٓءح َوَهَٰٓ

حَك َُمحُظوًرا  َٰ  ٢٠َرب  َضُهمح لََعَ لحَنا َبعح ٱنُظرح َكيحَف فَضه
 ِۚ ََبُ َدَرَجَٰت  لٓأَۡلوَ  َبعحض  كح

َ
َرةُ أ ََبُ  خح كح

َ
يَل  َوأ ضح  ٢١ َتفح

ح إحَلَٰهً  ُموم  َله ََتحَعلح َمَع ٱَّلله ُعَد َمذح حُذوَل  ا َءاَخَر َفَتقح  ا ُمه
يحنح  ۞َوقَََضَٰ َربَُّك  ٢٢ َ َٰلح َو

حٱلح  إحيهاهُ َوب
ٓ ْ إحَله ُبُدٓوا َله َتعح

َ
أ

ُهَما  َ وح ُكح
َ
َحُدُهَمآ أ

َ
ا َيبحلَُغنه عحنَدَك ٱلحكحََبَ أ ْۚ إحمه َسًَٰنا إححح

ف   
ُ
ٓ أ هُهَما َل  َوََل َتنح  فَََل َتُقل ل هُهَما قَوح  َهرحُهَما َوقُل ل

فحضح لَُهَما  ٢٣ا َكرحيم   ح محنَ َوٱخح ل  َةح  َجَناَح ٱَّلُّ ٱلرهۡحح
ح ٱرحَۡححُهَما َكَما َربهَياّنح َصغحي   بُُّكمح  ٢٤ا َوقُل رهب  ره

لَُم  عح
َ
حنهُهۥ أ نَي فَإ  َصَٰلححح

ْ ْۚ إحن تَُكونُوا ُكمح حَما ِفح ُنُفوسح ب
َٰبحنَي َغُفور   وه

َ حِلح ُهۥ  ٢٥ا ََكَن ل ََبَٰ َحقه َوَءاتح َذا ٱلحُقرح
بحيلح َوََل  كحنَي َوٱبحَن ٱلسه محسح

ح يًرا  َوٱل رح َتبحذح ح إحنه  ٢٦ُتَبذ 
يحَطَُٰن  ِۖ َوََكَن ٱلشه َيَٰطحنيح ََٰن ٱلشه َو  إحخح

ْ رحيَن ََكنُٓوا ح
حُمَبذ  ٱل

حهۦح َكُفور   حَرب    ٢٧ا ل
 
 
 
 
 
 
 

هرکس که )دنياي( زودگذر را بخواهد، در آن هرچه 

دهيم، سپس جهنم را برايش را بخواهيم زود به او مي

ه صورت( خوار و داريم که در آن )آتش بمقرر مي

و هرکس که آخرت را  ﴾18﴿ آيد.رانده شده درمي

بخواهد و براي آن تالش سزاوار انجام دهد در حالي 

که مومن است. اين چنين کساني کوشش و تالششان 

و )پياپي( به  ﴾19﴿ گيرد.مورد سپاس و تقدير قرار مي

هر يک از اينان و آنان از بخشش پروردگارت 

پروردگارت )از هيچ کس( منع دهيم، و بخشايش مي

بنگر که چگونه برخي را بر برخي  ﴾21﴿ نگشته است.

گمان درجات آخرت به ايم، و بيديگر برتري داده

با خداوند معبود  ﴾21﴿ مراتب افزونتر و بزرگتر است.

 ياور بنشيني.ديگري قرار مده تا نکوهش شده )و( بي

ا و پروردگارت فرمان داده است که جز او ر ﴾22﴿

مپرستيد و به پدر و مادر نيکي کنيد. اگر يکي از آنها يا 

هر دوي ايشان در نزد تو به سن پيري رسيدند، به آنان 

مگو، و بر سر ايشان فرياد مزن و محترمانه با آن « أف»

و از روي مهرباني بال فروتني را  ﴾23﴿ دو سخن بگو.

براي آنان بگستران و بگو: پروردگارا! به آنان رحم کن 

همانگونه که آنان در کوچکي مرا تربيت و بزرگ 

پروردگارتان به آنچه در دلهايتان است  ﴾24﴿ نمودند.

آگاه است. اگر نيکوکار باشيد، بدانيد که او در حق 

و حق  ﴾25﴿ توبه کاران هميشه بخشنده است.

خويشاوند و بينوا و در راه مانده را بپردازد و به هيچ 

ان تبذيرکنندگان گمبي ﴾26﴿ وجه اسراف مکن.

برادران شياطين هستند، و شيطان پروردگارش را 

 ﴾27﴿ ناسپاس بود.
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رحَضنه َعنحُهُم ٱبحتحغَ  ا ُتعح َة  ِإَومه حَك تَرحُجوَها  آَء رَۡحح ب  حن ره م 
َل   هُهمح قَوح يحُسور   َفُقل ل لُولًَة  ٢٨ا مه َوََل ََتحَعلح يََدَك َمغح

هَ  ُعَد َملُوم  ا إحََلَٰ ُعُنقحَك َوََل تَبحُسطح طح َفَتقح ا ُكه ٱلحبَسح
حُسوًرا  حَمن يَشَ  ٢٩ُمه َق ل حزح آُء إحنه َربهَك يَبحُسُط ٱلر 

ي   ۦح َخبحَيُۢا بَصح حعحَبادحه ْۚ إحنهُهۥ ََكَن ب ُر دح َوََل  ٣٠ا َوَيقح
َلَٰق ِۖ  َيَة إحمح

َلََٰدُكمح َخشح وح
َ
ْ أ ُتلُٓوا زُُقُهمح  َتقح حُن نَرح َنه

ْۚ إحنه  َرُبواْ  ٣١ا ي  ا َكبح خحطح َقتحلَُهمح ََكَن  ِإَويهاُكمح َوََل َتقح
َشة   ۖۡ إحنهُهۥ ََكَن َفَٰحح ح َيَٰٓ ُتلُواْ  ٣٢ آَء َسبحيَل  وَسَ  ٱلز  َوََل َتقح
َم ٱ ِتح َحره

َس ٱله لُوم  ٱنلهفح ح  َوَمن قُتحَل َمظح َق 
حٱۡلح  ب

ُ إحَله ا َّلله
ح  حَوَلح  َنا ل

حف ا فَََل هۦح ُسلحَطَٰن  َفَقدح َجَعلح ِۖ  يُِسح َقتحلح
ِف ح ٱلح

َتحيمح إحَله  ٣٣ا إحنهُهۥ ََكَن َمنُصور   ْ َماَل ٱَلح َرُبوا َوََل َتقح
ِتح 
حٱله دحِۖ ب حٱلحَعهح  ب

ْ فُوا وح
َ
ۚۥْ َوأ هُ ُشده

َ
َٰ َيبحلَُغ أ َسُن َحِته حح

َ
َ أ هح

َد ََكَن َمسح  حُتمح  ٣٤ وَل  إحنه ٱلحَعهح ْ ٱلحَكيحَل إحَذا ُكح فُوا وح
َ
َوأ

 ْ َتقح  َوزحنُوا حُمسح َطاسح ٱل حٱلحقحسح حَك َخيح  ب َٰل ِۚ َذ َسُن  يمح حح
َ
َوأ

وحيَل  
ح
حهۦح عحلحٌمْۚ إحنه  ٣٥ تَأ ُف َما لَيحَس لََك ب َوََل َتقح

ْوَلَٰٓئحَك ََكَن َعنحُه 
ُ
ََِصَ َوٱلحُفَؤاَد ُكُّ أ َع َوٱبلح مح ٱلسه

ۖۡ إحنهَك لَن  ٣٦ وَل  َمسح  ۡرضح َمرًَحا
َ َوََل َتمحشح ِفح ٱۡلح

َباَل ُطوَل  ََّتحرح  ح
ۡرَض َولَن َتبحلَُغ ٱۡلح

َ حَك  ٣٧ َق ٱۡلح َٰل ُكُّ َذ
ُروه   حَك َمكح حُئُهۥ عحنَد َرب   ٣٨ا ََكَن َسي 

 
 
 
 
 
 

و اگر از آنان به خاطر طلب رحمت پروردگارت که 

شوي، پس با آنان بدان اميد داري، رويگردان مي

و دست خود را بر گردنت  ﴾28﴿ سخني نرم بگوي.

را گشاده مساز که آنگاه به تمامي آن بسته مدار و

گمان بي ﴾29﴿ زده )و( درمانده بنشيني.مالمت

پروردگارت روزي را براي هرکس که بخواهد فراخ و 

نمايد و روزيِ هرکس را که بخواهد کم و گسترده مي

گرداند، چرا که خدا به بندگانش آگاه و تنگ مي

تنگدستي  و فرزندانتان را از ترس فقر و ﴾31﴿ بيناست.

دهيم، به راستي نکشيد، ما به آنان و )به( شما روزي مي

و به زنا  ﴾31﴿ که کشتن آنان گناه بزرگي است.

نزديک نشويد، که زنا گناه بسيار زشت، و بد راهي 

و کسي را نکشيد که خداوند کشتن او را  ﴾32﴿ است.

حرام کرده است مگر به حق، و هرکس که از روي 

صاحب خون او قدرتي مقرر ستم کشته شود براي 

ايم، ولي او نبايد در کشتن زياده روي نمايد، داشته

و به مال يتيم  ﴾33﴿ گمان او ياري شونده است.بي

اي که نيکوتر است، تا نزديک نشويد مگر به شيوه

اينکه )يتيم( به )دوران( رشدش برسد، و به عهد و 

 شد.پيمان خود وفا کنيد، چرا که از پيمان سؤال خواهد 

کنيد آن را به تمام و و هنگامي که پيمانه مي ﴾34﴿

کمال پيمانه کنيد و با ترازوي درست وزن نماييد که 

و از پي  ﴾35﴿ اين کار سرانجام نيکوتر و بهتري دارد.

گمان گوش و چيزي مرو که به آن آگاهي نداري، بي

 چشم و دل هر يک مورد سوال واقع خواهند شد.

ن راه مرو، چرا که تو و خرامان در زمي ﴾36﴿

 تواني زمين را بشکافي و به بلنداي کوهها برسي.نمي

همة اينها، بديهايش نزد پروردگارت ناپسند  ﴾37﴿

 ﴾38﴿ است.
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َمةح  َوََل ََتحَعلح  حكح وحَۡحَٰٓ إحََلحَك َربَُّك محَن ٱۡلح
َ
ٓ أ ا حَك محمه َٰل َذ
ح إحَلَٰهً  ُحوًرا َملُوم  ا َءاَخَر َفُتلحََّقَٰ ِفح َجَهنهَم َمَع ٱَّلله دح ا مه

فَ  ٣٩ صح
َ
فَأ
َ
ََذ محَن أ حنَي َوٱَّته َن حٱبلح َُٰكمح َربُُّكم ب ى

يم   ًَل َعظح ْۚ إحنهُكمح تَلَُقولُوَن قَوح َمَلَٰٓئحَكةح إحَنًَٰثا
ح  ٤٠ا ٱل

ُرواْ َوَما يَزحيُدُهمح 
كه َذه َنا ِفح َهََٰذا ٱلحُقرحَءانح َلح فح َولََقدح َصه

حَهة  قُل لهوح َكَ  ٤١ا إحَله ُنُفور   ۥٓ َءال ُقولُوَن َكَما يَ  َن َمَعُه
َعرحشح َسبحيَل  إحذ  

ْ إحََلَٰ ذحي ٱلح ا َتَغوح بح ُسبحَحََٰنُهۥ  ٤٢ ا َله
ا َيُقولُوَن ُعلُو    حُح ََلُ  ٤٣ا ا َكبحي  َوتََعََٰلَٰ َعمه تَُسب 

ٍء  ح َۡ حن  ْۚ ِإَون م  ۡرُض َوَمن فحيهحنه
َ بحُع َوٱۡلح َُٰت ٱلسه َمََٰو ٱلسه

ح   يَُسب 
ن إحَله ۦح َوَلَٰكح ه دح َمح ْۚ ُح ِبح بحيَحُهمح َقُهوَن تَسح  َتفح

َله
َت  ٤٤ا إحنهُهۥ ََكَن َحلحيًما َغُفور  

ح
ٱلحُقرحَءاَن ِإَوَذا قََرأ

َرةح  حٱٓأۡلخح محُنوَن ب حيَن ََل يُؤح
َ ٱَّله َجَعلحَنا بَيحَنَك َوَبنيح

َجاب   ُتور  ا حح سح نهةً  ٤٥ا مه كح
َ
حهحمح أ وب

َٰ قُلُ ن  وََجَعلحَنا لََعَ
َ
أ

ٓ َءا َقُهوهُ َوِفح حهحمح َوقحر  َيفح اْۚ ِإَوَذا َذَكرحَت َربهَك ِفح َذان
َبَٰرحهحمح ُنُفور   دح

َ
َٰٓ أ ْ لََعَ ا َدهُۥ َولهوح ح  ٤٦ا ٱلحُقرحَءانح وَحح ُن َنه

َتمحُعوَن إحََلحَك ِإَوذح ُهمح  ۦٓ إحذح يَسح حهح َتمحُعوَن ب حَما يَسح لَُم ب عح
َ
أ

َٰلح   ُموَن إحن تَتهبحُعوَن إحَله رَُجَل  ََنحَوىَٰٓ إحذح َيُقوُل ٱلظه
ُحوًرا  سح َثاَل فََضلُّواْ  ٤٧مه مح

َ ُبواْ لََك ٱۡلح ٱنُظرح َكيحَف َۡضَ
يُعوَن َسبحيَل   َتطح   ٤٨ فَََل يَسح

َ
ْ أ ا ءحَذا ُكنها عحَظَٰم  َوَقالُٓوا

َٰتً   ا َوُرَف
َ
يد  نها لََمبحُعوثُوَن َخلحق  ءح أ  ٤٩ا ا َجدح

 
 
 
 
 

ر حکمت آميزي است که اين )سفارشات( از امو
پروردگارت به تو وحي کرده است، و با خداوند 
معبودي ديگر قرار مده که سرزنش شده و مطرود به 

آيا پروردگارتان شما  ﴾39﴿ جهنم افکنده خواهي شد.
را به داشتن پسران اختصاص داده و خود از فرشتگان 
دختراني را برگرفته است؟ واقعاً شما سخن بسيار 

و به راستي در اين قرآن  ﴾41﴿ داريد.مي بزرگي بيان
)حق را به روشهاي( گوناگون بيان کرديم تا پند بگيرند 

بگو:  ﴾41﴿ افزايد.)ولي( جز بر نفرت و گريزشان نمي

گويند ـ خداياني بودند، آنگاه اگر با او ـ چنان که مي
 ﴾42﴿ جستند.سوي صاحب عرش راهي ميهر يک به

گويند )بسيار منزّه و( خيلي خداوند از آنچه آنان مي
گانه و آسمانهاي هفت ﴾43﴿ واالتر و باالتر است.

زمين و کساني که در آنها هستند او را به پاکي ياد 
کنند و هيچ موجودي نيست مگر اينکه حمد وثناي مي

فهميد، گويد ولي شما تسبيح آنها را نميوي مي
ي و هنگام ﴾44﴿. گمان او بردبار و آمرزنده استبي

خواني ميان تو و آنان که به قيامت ايمان که قرآن را مي
و بر  ﴾45﴿ دهيم.اي پوشيده قرار ميآورند پردهنمي

دهيم تا آن )= قرآن( را هايي قرار ميدلهايشان پوشش
کنيم و نفهمند و در گوشهاي آنان سنگيني ايجاد مي

که پروردگارت را در قرآن به يگانگي ياد هنگامي
ما  ﴾46﴿ گردند.نفرت پشت کرده و برميکني با مي

دانيم که آنان به چه منظوري به سخنان تو بهتر مي
نشينند دهند، هنگامي که پاي سخنانت ميگوش فرا مي

کنند، آن و هنگامي که با هم درِ گوشي صحبت مي
اي گويند: جز از مرد جادو زدهزمان که ستمکاران مي

براي تو مثلها بنگر چگونه  ﴾47﴿ کنيد.پيروي نمي
 توانند راهي پيدا کنند.زنند، پس گمراه شدند و نميمي

و گفتند: آيا هنگامي که ما )تبديل به( استخوانها  ﴾48﴿
هاي خشکيده شديم، آيا ديگر بار به آفرينش و تکه

  ﴾49﴿ نويني برانگيخته خواهيم شد.
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يًدا  وح َحدح
َ
َجاَرةً أ ْ حح وح  ٥٠۞قُلح ُكونُوا

َ
حمه َخلحق   أ ا ا م 

َُبُ ِفح  ۖۡ قُلح يَكح َسَيُقولُوَن َمن يُعحيُدنَا
ْۚ فَ ُصُدورحُكمح
ة ِۚ  َل َمره وه

َ
حي َفَطَرُكمح أ َفَسيُنحغحُضوَن إحََلحَك رُُءوَسُهمح  ٱَّله

ن يَُكوَن َقرحيب  
َ
 ٥١ا َوَيُقولُوَن َمَِتَٰ ُهَوۖۡ قُلح َعََسَٰٓ أ
 َ يُبوَن ِبح َتجح ُعوُكمح فَتَسح ۦح َوَتظُ يَوحَم يَدح ه دح نُّوَن إحن مح

حثحُتمح إحَله قَلحيَل  
َ  ٥٢ بله ِتح هح

ْ ٱله حعحَبادحي َيُقولُوا َوقُل ل 
َسُنْۚ  حح

َ
يحَطََٰن ََكَن أ ْۚ إحنه ٱلشه يحَطََٰن يَََنُغ بَيحَنُهمح إحنه ٱلشه

نَسَٰنح َعُدو    ح
حَلح بحين  ا ل ۖۡ إحن  ٥٣ا مُّ حُكمح لَُم ب عح

َ
بُُّكمح أ ره

 يَرح 
ح
َ يََشأ وح إحن ي

َ
رحَسلحَنََٰك َۡححُكمح أ

َ
ٓ أ ْۚ َوَما بحُكمح ح  ُيَعذ 

ح
َشأ

يحهحمح َوكحيَل  
لَُم  ٥٤ َعلَ عح

َ
َمََٰوَٰتح َوَربَُّك أ حَمن ِفح ٱلسه ب

ح  َض ٱنلهبحي  لحَنا َبعح ۡرضح  َوَلَقدح فَضه
َ ِۖ َوٱۡلح َٰ َبعحض   َن لََعَ

حينَ  ٥٥ا َوَءاتَيحَنا َداوُۥَد َزُبور   ُعواْ ٱَّله حن  ُقلح ٱدح ُتم م  زََعمح
حهح  ح َعنُكمح َوََل ُدون َف ٱلۡضُّ  لحُكوَن َكشح ۦ فَََل َيمح

حهحُم  ٥٦َِتحوحيًَل  ُعوَن يَبحَتُغوَن إحََلَٰ َرب  حيَن يَدح
ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله

ُ
أ

ََتُهۥ َوَيَخافُوَن  قحَرُب َوَيرحُجوَن رَۡحح
َ
ُهمح أ يُّ

َ
يلََة أ حوَسح ٱل

حَك ََكَن َُمحُذور   ۥْٓۚ إحنه َعَذاَب َرب  حن  ِإَون ٥٧ا َعَذابَُه م 
لحُكوَها َقبحَل يَوحمح ٱلحقحَيََٰمةح  َيٍة إحَله ََنحُن ُمهح وح قَرح
َ
أ

بُوَها َعَذاب   ح يد  ُمَعذ  كحَتَٰبح ا َشدح
حَك ِفح ٱلح َٰل اْۚ ََكَن َذ

ُطور    ٥٨ا َمسح
 
 
 
 
 
 

يا اينکه آفريدة  ﴾51﴿ بگو: سنگ يا آهن باشيد.

نمايد، خواهند ديگري باشيد که در نظرتان بزرگ مي

گرداند؟ بگو: )همان( سي ما را باز ميگفت: چه ک

خدايي که نخستين بار شما را آفريد. پس سرهايشان را 

گويد: آن کي خواهد بود؟ به سويت تکان داده و مي

روزي که شما را فرا  ﴾51﴿ بگو: شايد که نزديک باشد.

کنيد، خواند، پس درحاليکه او را ستايش ميمي

جز مدت اندکي بريد که دهيد، و گمان ميپاسخش مي

و به بندگانم بگو: سخني را  ﴾52﴿ ايد.ماندگار نبوده

گمان شيطان در ميان ايشان بگويند که بهتر است. بي

اندازد، به راستي که شيطان براي فساد و تباهي راه مي

پروردگارتان از حال  ﴾53﴿ انسان دشمني آشکار است.

تر است، اگر )خدا( بخواهد شما را مشمول شما آگاه

هد، و اگر )خدا( بخواهد شما را رحمت خود قرار مي

 ايم.دهد، و تو را نگهبان بر آنان نفرستادهعذاب مي

و پروردگارت به حال هر آنچه که در آسمانها و  ﴾54﴿

تر است، ما برخي از پيامبران را بر زمين است آگاه

 برخي ديگر برتري داديم و به داود زبور را بخشيديم.

پنداريد، ي را که به جز خدا ميبگو: کسان ﴾55﴿

توانند باليي را از شما برطرف فراخوانيد. پس نه مي

 ﴾56﴿ کنند و نه )مي توانند آن را( دگرگون سازند.

خوانند، براي پيامبران و صالحاني که آنان به فرياد مي

تقرب جستن به پروردگارشان، آنچه از کارهاي شايسته 

دهند و به د، انجام ميکنکه انسان را به خدا نزديک مي

ترسند، رحمت خدا اميدوارند و از عذاب او مي

 ﴾57﴿ گمان بايد از عذاب پروردگارت برحذر بود.بي
هيچ شهري نيست )که ساکنانش ستمکار باشند( مگر 

گردانيم، يا آن اينکه ما پيش از روز قيامت نابودش مي

نماييم. اين در کتاب را به عذاب سختي گرفتار مي

 ﴾58﴿ ته شده است.نگاش
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حَها  َب ب ن َكذه
َ
ٓ أ حٱٓأۡلتََٰيَٰتح إحَله َل ب ن نُّرحسح

َ
ٓ أ َوَما َمَنَعَنا

ة   َ لُوَنْۚ َوَءاتَيحَنا َثُموَد ٱنلهاَقَة ُمبحِصح وه
َ ْۚ َوَما  ٱۡلح حَها َفَظلَُمواْ ب

حٱٓأۡلتََٰيَٰتح  ُل ب  ََّتحوحيف  نُرحسح
ِإَوذح قُلحَنا لََك إحنه َربهَك  ٥٩ا إحَله

ح  َحاَط ب
َ
َريحَنََٰك إحَله أ

َ
ٓ أ ِتح
يَا ٱله ِۚ َوَما َجَعلحَنا ٱلرُّءح ٱنلهاسح

حلنهاسح َوٱل فحتحَنة   ِۚ ل  حَملحُعونََة ِفح ٱلحُقرحَءانح َجَرَة ٱل شه
َيَٰن   حُفُهمح َفَما يَزحيُدُهمح إحَله ُطغح ِإَوذح قُلحَنا  ٦٠ا ا َكبحي  َوَُّنَو 
ْ ٓأِلَدَم فََسَجدُ  ُجُدوا َمَلَٰٓئحَكةح ٱسح

حلح ٓ إحبحلحيَس قَاَل ل ْ إحَله ٓوا
ين   َت طح حَمنح َخَلقح ُجُد ل سح

َ
َتَك َهَٰ  ٦١ا َءأ رََءيح

َ
َذا قَاَل أ

تَنح إحََلَٰ يَوحمح ٱلحقحَيََٰمةح  رح خه
َ
حنح أ ه لَئ

َت لََعَ مح حي َكره ٱَّله
ۥٓ إحَله قَلحيَل   حيهَتُه َتنحَكنه ُذر  حح

َ
قَاَل ٱذحَهبح َفَمن  ٦٢ َۡل

ح  وحفُور   َجَهنهَم َجَزآؤُُكمح َجَزآء  نه تَبحَعَك محنحُهمح فَإ  ٦٣ا مه
َت  َتَطعح زحزح َمنح ٱسح

َتفح لحبح َوٱسح جح
َ
حَك َوأ ت حَصوح محنحُهم ب

َٰلح  َو مح
َ ُهمح ِفح ٱۡلح لحَك وََشارحكح َيحلحَك َورَجح يحهحم ِبح

َعلَ
يحَطَُٰن إحَله ُغُروًرا  ْۚ َوَما يَعحُدُهُم ٱلشه ُهمح َلَٰدح وَعحدح وح

َ َوٱۡلح
ْۚ  إحنه  ٦٤ يحهحمح ُسلحَطَٰن 

َبادحي لَيحَس لََك َعلَ َوَكََفَٰ  عح
حَك َوكحيَل   حَرب  بُّ  ٦٥ ب حي يُزحِجح لَُكُم ٱلحُفلحَك ره ُكُم ٱَّله

يم   حُكمح رَحح ْٓۚ إحنهُهۥ ََكَن ب لحهۦح َبحَتُغواْ محن فَضح رح تلح َحح
ا ِفح ٱبلح
٦٦  
 
 
 
 
 
 

 

و )چيزي( ما را از فرستادن معجزات بازنداشت مگر 

ه گذشتگان آن را تکذيب کردند، و به ثمود ماده اينک

اي روشن بود، پس به آن ستم روا شتر داديم که نشانه

 فرستيم.داشتند و ما معجزات را جز براي بيم دادن نمي

گمان و به ياد آر آنگاه که به تو گفتيم: بي ﴾59﴿

پروردگارت به مردم احاطة کامل دارد. و رؤيا و خوابي 

ن داديم، و درخت نفرين شده در قرآن را که به تو نشا

را جز )ماية( آزمايش براي مردم قرار نداديم، ما ايشان 

دهيم، ولي جز سرکشي وعصيان فراوان را بيم مي

و به يادآور وقتي که  ﴾61﴿ افزايد.چيزي بر آنان نمي

به فرشتگان گفتيم: براي آدم سجده بريد آنگاه همه 

براي کسي سجده  سجده بردند مگر ابليس، گفت: آيا

)شيطان(   ﴾61﴿ اي؟!.کنم که او را از گل آفريده

گفت: به من بگو: آيا اين همان کسي است که او را بر 

اي؟  )اين جاي بسي من ترجيح داده و گرامي داشته

تعجب است!( اگر مرا تا روز قيامت مهلت دهي همگي 

 ﴾62﴿ گردانم.فرزندان او را ـ جز اندکي ـ نابود مي

فرمود: برو، هرکس از آنان از تو پيروي کند،  )خدا(

سزاي همة شما جهنم است که سزايي فراوان )و تمام( 

تواني با آواي و هرکس از آنان را که مي ﴾63﴿ است.

خويش تحريک کن و لشکر سواره و پياده را بر 

سرشتان بتازان و در اموال و فرزندان با آنان شريک شو 

شيطان به مردم جز نيرنگ  و آنان را وعده بده، و وعدة

گمان تو را بر بندگانم بي ﴾64﴿ و قريب نيست.

اي نيست و همين کافي است که پروردگارت سلطه

پروردگارتان آن  ﴾65﴿ حافظ و حمايتگر است.

)خدايي( است که کشتيها را در دريا برايتان روان 

گمان او )نسبت( به کند تا از فضل او بجوييد، بيمي

 ﴾66﴿ ست.شما مهربان ا
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 ٓ ُعوَن إحَله رح َضله َمن تَدح َحح
ُّ ِفح ٱبلح ُكُم ٱلۡضُّ ِإَوَذا َمسه

نَسَُٰن  ح
ْۚ َوََكَن ٱۡلح ُتمح َرضح عح

َ
ح أ ََب 
َُٰكمح إحََل ٱلح ا ََنهى ۖۡ فَلَمه إحيهاهُ

وح  ٦٧َكُفوًرا 
َ
ح أ ََب 
حُكمح َجانحَب ٱلح َف ب ن ََيحسح

َ
محنُتمح أ

َ
َفأ
َ
أ

ب   َل َعلَيحُكمح َحاصح ْ لَُكمح َوكحيًَل مه ا ثُ يُرحسح ََل ََتحُدوا
َل  ٦٨ َرىَٰ َفُيحسح خح

ُ
ن يُعحيَدُكمح فحيهح تَاَرةً أ

َ
محنُتمح أ

َ
مح أ
َ
أ

ف   حيحح فَ َعلَيحُكمح قَاصح حَن ٱلر  ُتمح ا م  حَما َكَفرح رحقَُكم ب ُيغح
حهۦح تَبحيع    لَُكمح َعلَيحَنا ب

ْ ۞َولََقدح  ٦٩ا ُثمه ََل ََتحُدوا
 ٓ َنا بَّنح رح َوَرزَقحَنَُٰهم َءادَ َكرهمح َحح

ح َوٱبلح ََب 
َم وََۡحَلحَنَُٰهمح ِفح ٱلح

َٰ َكثحي  
لحَنَُٰهمح لََعَ حَبَٰتح َوَفضه ي  حَن ٱلطه َنا  م  نح َخَلقح حمه م 

ضح  ُعواْ  ٧٠ يَل  َتفح َ يَوحَم نَدح وَتح
ُ
ۖۡ َفَمنح أ نَاِۢس بحإحَمَٰمحهحمح

ُ
ُكه أ

َرُءونَ  ْوَلَٰٓئحَك َيقح
ُ
كحَتََٰبُهمح َوََل  كحَتََٰبُهۥ بحَيمحينحهۦح فَأ

لَُموَن فَتحيَل   َمَٰ َفُهَو َوَمن ََكَن  ٧١ ُيظح عح
َ
ٓ أ ۦح ه ِفح َهَٰذح

َضلُّ َسبحيَل  
َ
َمَٰ َوأ عح

َ
َرةح أ ن ََكُدواْ ِإَو ٧٢ ِفح ٱٓأۡلخح

ََتحَي َعلَيحَنا  َفح  إحََلحَك تلح
ٓ وحَحيحَنا

َ
حٓي أ تحُنونََك َعنح ٱَّله

ََلَفح
ۖۥۡ ِإَوذ   َهُ َُذوكَ َغيح َّته ن ثَبهتحَنََٰك  ٧٣ َخلحيَل   ا َله

َ
ََلٓ أ َولَوح

ا إحذ   ٧٤ا قَلحيًَل لََقدح كحدته تَرحَكُن إحََلحهحمح َشيح 
َف  عح َذقحَنََٰك ضح

َ َمَماتح ُثمه ََل ََتحُد ۡله
ح َف ٱل عح ةح َوضح ََيوَٰ ٱۡلح

ي     ٧٥ا لََك َعلَيحَنا نَصح
 
 
 
 
 

 

 

ها به شما رسد، جز خدا و هنگامي که در دريا سختي

خوانيد از نظرتان ناپديد مة کساني که به فرياد ميه

شما را برهاند و به  (خدا)گردند، اما وقتي که مي

يک موجود )گردانيد. و انسان خشکي برساند روي مي

ايد از اينکه آيا ايمن شده ﴾67﴿ ناسپاس است. (بسيار

اي از خشکي در زمين فرو ببرد، يا شما را در گوشه

تد که شما را سنگباران کند؟ آنگاه طوفاني بر شما بفرس

ايد آيا ايمن شده ﴾68﴿ يابيد.براي خود کارسازي نمي

از اينکه شما را به دريا بازگرداند، آنگاه تند بادي بر 

ايد شما شما بفرستد، سپس به سبب آنکه کفر ورزيده

را غرق نمايد؟! آنگاه در اين خصوص )و( در برابر ما 

و به  ﴾69﴿ اي نيابيد.ه)براي خود( بازخواست کنند

راستي فرزندان آدم را گرامي داشته، و آنان را در 

ها به آنان روزي خشکي و دريا حمل کرده، و از پاکيزه

عطا نموده و بر بسياري از آفريدگان خويش کامالً 

روزي )فرا خواهد رسيد( که  ﴾71﴿ ايم.برتريشان داده

نگاه خوانيم، آهر گروهي را با پيشوايشان فرا مي

هرکس نامة اعمالش به دست راستش داده شود، آنان 

 بينند.خوانند و کمترين ستمي نمينامة اعمالشان را مي

و هرکس در اين )دنيا( کور باشد، او در آخرت  ﴾71﴿

و نزديک بود که  ﴾72﴿ تر است.)نيز( کور و گمراه

ايم منصرف گردانند تورا از آنچه به سويت وحي کرده

به دروغ به مان نسبت بدهي و آنگاه تو را تا غير آن را 

و اگر ما تو را استوار و پا برجا  ﴾73﴿ به دوستي گيرند.

 داشتيم نزديک بود اندکي به آنان گرايش يابي.نمي

آنگاه عذاب دنيا و عذاب آخرت را چندين  ﴾74﴿

چشانيم و براي خود در برابر ما ياري برابر به تو مي

  ﴾75﴿ يافتي.نمي
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رحُجوَك محنحَهاۖۡ ِإَون َكَ  ُخح ۡرضح َلح
َ ونََك محَن ٱۡلح َتفحزُّ ُدواْ لَيَسح

َلََٰفَك إحَله قَلحيَل  ِإَوذ   ُسنهَة َمن قَدح  ٧٦ ا َله يَلحَبُثوَن خح
رحَسلحَنا 

َ
حُسنهتحَنا َِتحوحيًَل أ ۖۡ َوََل ََتحُد ل َك محن رُُّسلحَنا

 ٧٧َقبحلَ
محسح إحََلَٰ  لُوكح ٱلشه ُ ةَ لح لَوَٰ قحمح ٱلصه

َ
حلح َوُقرحَءاَن أ

 َغَسقح ٱَله
ُهود   رح ََكَن َمشح َفجح

رحِۖ إحنه ُقرحَءاَن ٱلح َفجح
حلح  ٧٨ا ٱلح

َومحَن ٱَله
دح  حهۦح نَافحلَة  َفَتَهجه ن َيبحَعَثَك َربَُّك َمقَ  ب

َ
ا ام  لهَك َعََسَٰٓ أ

حُمود   ق   ٧٩ا ُمه دح َخَل صح ّنح ُمدح
لح دحخح
َ
ح أ  َوقُل رهب 

ّنح ُُمحَرجَ  رحجح خح
َ
ق   َوأ دح نَك  صح ُ ح محن له

َعل َل  َوٱجح
ي  ُسلحَطَٰن   ْۚ إحنه َوقُلح جَ  ٨٠ا ا نهصح ُل َقُّ َوزََهَق ٱلحَبَٰطح

آَء ٱۡلح
َل ََكَن زَُهوق   حُل محَن ٱلحُقرحَءانح مَ  ٨١ا ٱلحَبَٰطح ا ُهَو َوُنََن 

َفآء   َة   شح حلحمُ  َورَۡحح َٰلحمحنَي إحَله ل  محنحنَي َوََل يَزحيُد ٱلظه ؤح
َرَض َوَن  ٨٢ا َخَسار   عح

َ
نَسَٰنح أ ح

َنا لََعَ ٱۡلح نحَعمح
َ
ٓ أ ا ِإَوَذا

ُّ ََكَن َي  ُه ٱلّشه حبحهۦح ِإَوَذا َمسه َان َمُل  ٨٣ا وس  ِبح قُلح ُك   َيعح
َتحهۦح َفَربُّ  َٰ َشاُكح َدىَٰ َسبحيَل  لََعَ هح

َ
حَمنح ُهَو أ لَُم ب عح

َ
 ُكمح أ

وَويَسح  ٨٤ ِۖ قُلح ٱلرُّ وحح ونََك َعنح ٱلرُّ
ح لُ رح َرَب  مح

َ
ُح محنح أ

حَن ٱلحعحلحمح إحَله قَلحيَل   حيُتم م  وت
ُ
ٓ أ ئحَنا  ٨٥ َوَما حن شح َولَئ

َهََبه  حهۦح نَلَذح ٓ إحََلحَك ُثمه ََل ََتحُد لََك ب وحَحيحَنا
َ
حٓي أ حٱَّله ب
  ٨٦َعلَيحَنا َوكحيًَل 

 
 
 
 
 
 
 

و به راستي نزديک بود که تو را از آن سرزمين بلغزانند 

از آن بيرون کنند دراين صورت بعد از تو جز تا تو را 

اين سنت خدا در  ﴾76﴿ ماندند.مدت کوتاهي نمي

مورد به هالکت رساندن مردماني است که پيامبرشان را 

کنند، و در روش و شيوة ما تغيير و از ميانشان بيرون مي

به هنگام زوال آفتاب تا  ﴾77﴿ تبديلي نخواهي ديد.

دار و نماز صبح را بخوان،  تاريکي شب نماز را برپاي

 گردد.گمان نماز صبح )توسط فرشتگان( بازديد ميبي

و در پاسي از شب برخيز و نماز تهجد بخوان،  ﴾78﴿

اين يک فرضية اضافي براي توست، باشد که 

و  ﴾79﴿ پروردگارت تو را به مقامي پسنديده برساند.

 (هر کاري)بگو: پروردگارا! مرا به طور پسنديده در 

رد کن و به نحو پسنديده )از آن( بيرون آور، و از وا

جانب خود قدرتي به من عطا فرما که يار و مددکار)م( 

و بگو: حق آمد و باطل از ميان رفت و  ﴾81﴿ باشد.

گمان باطل هميشه از ميان رفتني و نابود نابود گشت، بي

و از قرآن آنچه را که ماية بهبودي   ﴾81﴿ .شدني است

فرستيم، ولي بر ستمگران است فرو مي و رحمت مؤمنان

و چون به انسان  ﴾82﴿ افزايد.جز زيان و خسارت نمي

نعمت عطا کنيم، روي گردان شده و خويشتن را کنار 

ورزد، و چون سختي به او برسد کشد و تکبّر ميمي

بگو: هرکس به روش  ﴾83﴿ شود.مايوس و نااميد مي

داند که ميکند، و پروردگارتان بهتر خودش کار مي

و از تو دربارة روح  ﴾84﴿ تر است.يانهچه کسي راه

پرسند، بگو: روح چيزي است که تنها پروردگار من مي

از آن آگاه است، و از دانش جز اندکي به شما داده 

و اگر ما بخواهيم آنچه را که به تو  ﴾85﴿ نشده است.

ايم از ميان برميداريم، آنگاه کسي را وحي کرده

 افت که در اين رابطه عليه ما از تو دفاع کند.نخواهي ي

﴿86﴾  
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َة   لَُهۥ ََكَن َعلَيحَك َكبحي   إحَله رَۡحح حَكْۚ إحنه فَضح ب  حن ره  ٨٧ا م 
حمحثحلح قُل  ْ ب تُوا

ح
ن يَأ
َ
َٰٓ أ نُّ لََعَ ح

نُس َوٱۡلح ح
َتَمَعتح ٱۡلح ئحنح ٱجح

له
حمحثحلحهۦح َولَوح ََكنَ  تُوَن ب

ح
ُضُهمح  َهََٰذا ٱلحُقرحَءانح ََل يَأ َبعح

َعحض   حلنهاسح ِفح َهََٰذا  ٨٨ا َظهحي   بلح َنا ل فح َولََقدح َصه
ح َمَثل  

ََثُ  ٱلحُقرحَءانح محن ُك  كح
َ
ََبَٰٓ أ
َ
ا ٱنلهاسح إحَله ُكُفور  فَأ

ْ لَن نُّ  ٨٩ ۡرضح َوَقالُوا
َ ُجَر نَلَا محَن ٱۡلح َٰ َتفح محَن لََك َحِته ؤح

وح تَُكوَن لََك َجنه  ٩٠يَۢنُبوًَع 
َ
حيل   ة  أ

حن َّنه  وَعحَنب   م 
ًيا  جح َلَٰلََها َتفح نحَهََٰر خح

َ َر ٱۡلح ح مَ  ٩١َفُتَفج  قحَط ٱلسه وح تُسح
َ
آَء أ

َمَلَٰٓئحَكةح 
ح ح َوٱل حٱَّلله َ ب ِتح

ح
وح تَأ
َ
َت َعلَيحَنا كحَسًفا أ َكَما زََعمح

وح يَُكوَن لََك َبيحت   ٩٢قَبحيًَل 
َ
ََقَٰ  أ وح تَرح

َ
ُرٍف أ حن زُخح م 

مَ  ٓ ِفح ٱلسه حَل َعلَيحَنا ا َٰ ُتََن  حَك َحِته حُرقحي  محَن ل ن نُّؤح
ءح َولَ

رَ كحَتَٰب   ح َهلح ُكنُت إحَله بََّش  ا نهقح  ُسبحَحاَن َرَب 
ۗۥُ قُلح ا ُؤهُ

ْ إحذح َجآَءُهُم َوَما َمَنَع ٱنلهاَس  ٩٣ رهُسوَل   محُنٓوا ن يُؤح
َ
أ

ُ بََّش   َبَعَث ٱَّلله
َ
ْ أ ن َقالُٓوا

َ
ٓ أ حُهَدىَٰٓ إحَله قُل  ٩٤ رهُسوَل  ا ٱل

ۡرضح َمَلَٰٓئحَكة  
َ حنَي  لهوح ََكَن ِفح ٱۡلح َمئحن  ُشوَن ُمطح َا َيمح نلح لَََنه

َمآءح َملََّك   حَن ٱلسه يحهحم م 
حٱ ٩٥  رهُسوَل  َعلَ ح قُلح َكََفَٰ ب َّلله

ۦح َخبحَيُۢا  حعحَبادحه ْۚ إحنهُهۥ ََكَن ب َشهحيَدُۢا بَيحّنح َوَبيحَنُكمح
ي     ٩٦ا بَصح
 
 
 
 
 
 
 

گر رحمتي از سوي پروردگارت )به دادت برسد( م

 ﴾87﴿ گمان فضل او در حق تو همواره بسيار است.بي

بگو: اگر انس و جن گرد آيند و متفق شوند بر اينکه 

توانند مانند آنرا مانند اين قرآن را بياورند هرگز نمي

بياورند، هرچند برخي از ايشان پشتيبان و مددکار برخي 

راستي که در اين قرآن هر مثلي و به ﴾88﴿ ديگر شوند.

ايم ولي هاي گوناگون بيان داشتهرا براي مردم به شيوه

و  ﴾89﴿ بيشتر مردم جز انکار و ناسپاسي نپذيرند.

آوريم مگر اينکه از گفتند: ما هرگز به تو ايمان نمي

يا اينکه  ﴾91﴿ اي را براي ما روان سازي.زمين چشمه

ور داشته باشي و رودبارها و باغي از درختان خرما و انگ

يا اينکه  ﴾91﴿ جويبارهاي فراوان در آن روان کني.

کني تکه تکه بر ما فرود آسمان را چنان که ادعا مي

 آري، و يا خدا و فرشتگان را روياروي ما آوري.

اي از زر و زيور داشته باشي، و يا يا اينکه خانه ﴾92﴿

رفتنت از  سوي آسمان باال روي، و به باالاينکه به

آوريم مگر اينکه کتابي همراه آسمان هم ايمان نمي

خود براي ما بياوري که آن را بخوانيم. بگو: 

پروردگارم پاک و منزه است! آيا من چيزي فراتر از 

و مردم را بازنداشت از  ﴾93﴿ بشري پيام آور هستم؟.

سوي آنان آمد آنکه ايمان آورند آنگاه که هدايت به

: آيا خداوند انساني را که به عنوان مگر آنکه گفتند

بگو: اگر در زمين  ﴾94﴿ پيامبر فرستاده است؟!.

رفتند، ما از فرشتگاني بودند که آرام و آسوده راه مي

اي را به عنوان پيامبر به سويشان آسمان فرشته

بگو: خداوند به عنوان گواه بين  ﴾95﴿ فرستاديم.مي

بندگانش بسيار  گمان او از حالمن و شما بس است، بي

  ﴾96﴿ آگاه و بيناست.
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لحلح فَلَن ََتحَد لَُهمح  َتدحِۖ َوَمن يُضح ُمهح
ح ُ َفُهَو ٱل دح ٱَّلله َوَمن َيهح

 َٰ حهحۖۦۡ َوََنحُّشُُهمح يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح لََعَ َآَء محن ُدون َلح وح
َ
أ

ي   م  وُُجوهحهحمح ُعمح وَ َوُصم   ا ا َوُبكح
ح
أ ۖۡ مه َُٰهمح َجَهنهُمۖۡ ُُكهَما ا ى

َنَُٰهمح َسعحي  خَ  ُهمح  ٩٧ا َبتح زحدح نه
َ
حأ حَك َجَزآؤُُهم ب َٰل َذ

ْ أَِب ءحَذا ُكنها عحَظَٰم  َكَفُروا
َ
ْ أ ءحنها ا تََٰيَٰتحَنا َوَقالُٓوا

َ
ًَٰتا أ َوُرَف

يدً لََمبحُعوثُوَن َخلحق   َ  ٩٨ا ا َجدح نه ٱَّلله
َ
ْ أ ا َو لَمح يََروح

َ
۞أ
ۡرَض قَا

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح حي َخلََق ٱلسه ن ََيحلَُق ٱَّله
َ
َٰٓ أ دحٌر لََعَ

َجَل  
َ
َٰلحُموَن  َله َريح محثحلَُهمح وََجَعَل لَُهمح أ ََب ٱلظه

َ
َب فحيهح فَأ

َةح  ٩٩ا إحَله ُكُفور   حَن رَۡحح لحُكوَن َخَزآئ نُتمح َتمح
َ
قُل لهوح أ

ٓ إحذ   ح َيَة َرَب  ُتمح َخشح َسكح مح
َ نَسَُٰن ا ۡله ح

ِۚ َوََكَن ٱۡلح نَفاقح ح
ٱۡلح

َع وَ  ١٠٠ا َقُتور   حسح ِۖ لََقدح َءاتَيحَنا ُموََسَٰ ت حَنَٰت   َءاتََٰيَٰتِۢ َبي 
ُن إحّن ح فَسح  َٰٓءحيَل إحذح َجآَءُهمح َفَقاَل ََلُۥ فحرحَعوح َر ٓ إحسح  بَّنح
لح

ُحور   ُظنَُّك تََٰيَُٰموََسَٰ َمسح
َ
َت َمآ  ١٠١ا َۡل قَاَل لََقدح َعلحمح

نَزَل 
َ
ۡرأ

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ُؤََلٓءح إحَله َربُّ ٱلسه حَر ِإَوّن ح َهَٰٓ ضح بََصآئ
ُن َمثحُبور   ُظنَُّك تََٰيَٰفحرحَعوح

َ
حَن  ١٠٢ا َۡل َتفحزهُهم م  ن يَسح

َ
َراَد أ
َ
فَأ

ۡرضح 
َ َعُهۥ ََجحيع  ٱۡلح َرقحَنَُٰه َوَمن مه غح

َ
َوقُلحَنا محنُۢ  ١٠٣ا فَأ

َٰٓءحيَل  َر ٓ إحسح َّنح ۦح بلح ه دح ُد َبعح حَذا َجآَء وَعح ۡرَض فَإ
َ ُكُنواْ ٱۡلح ٱسح

َرةح  حُكمح َلفحيف   ٱٓأۡلخح ئحَنا ب   ١٠٤ا جح
 
 
 
 
 
 
 

و هرکس که خداوند هدايتش کند، راهيافته اوست، و 

هرکس را گمراه سازد به غير از او براي آنان ياور و 

را کور و الل و کر به دوستاني نيابي. و روز قيامت آنان

انگيزيم. جايگاهشان اشان درافتاده بر ميروي چهره

ة آتش فروکش کند بر زبانة دوزخ است، هرگاه که زبان

اين است سزاي آنان، بدان  ﴾97﴿ افزاييم.آتششان مي

هاي ما کفر ورزيده و گفتند: آيا زماني خاطر که به آيه

که )ما تبديل به( استخوانهايي گشته و از هم پاشيده 

اي پيدا کرده و برانگيخته شديم، آفرينش تازه

آسمانها و نگرند خدايي که آيا نمي ﴾98﴿ شويم؟!.مي

زمين را آفريده است )همو( تواناست که مانند ايشان را 

بيافريند؟ و براي آنان ميعادي مقرر کرده است که 

شکي در آن نيست، اما ستمگران جز کفر و انکار را 

بگو: اگر شما مالک  ﴾99﴿ باشند.پذيرا نمي

هاي بخشايش پروردگار بوديد باز هم از ترس گنجينه

 ديد، و انسان بسيار بخيل است.ورزيفقر، بخل مي

راستي موسي را نُه معجزة آشکار داديم. و به ﴾111﴿

اسرائيل بپرس بدانگاه که موسي به سويشان پس، از بني

آمد و فرعون به او گفت: اي موسي! من تو را جادوزده 

)موسي به فرعون( گفت: تو که  ﴾111﴿ بينم.مي

را جز هاي روشني بخش داني اين معجزه)خوب( مي

پروردگار آسمانها و زمين نفرستاده است، و من تو را 

پس  ﴾112﴿ پندارم.اي فرعون! نابود شدني مي

)فرعون( خواست که آنان را از سرزمين )مصر( بيرون 

براند، و ما او و کساني را که با وي بودند همگي غرق 

اسرائيل گفتيم: در و پس از او به بني ﴾113﴿ نموديم.

نت جوييد، آنگاه چون وعدة آخرت آن سرزمين سکو

 ﴾114﴿ فرا رسد همة شما را با همديگر خواهيم آورد.
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رحَسلحَنََٰك إحَله 
َ
ٓ أ ُۗ َوَما ح نََزَل َق 

حٱۡلح َنَُٰه َوب
نَزلح
َ
ح أ َق 

حٱۡلح َوب
ح   ير  ُمبَّش  هُۥ لََعَ ٱنلهاسح َوقُرحَءان   ١٠٥ا ا َونَذح

َ
َرأ َقح ا فََرقحَنَُٰه تلح

ث   َٰ ُمكح لح  لََعَ وح ََل  ١٠٦ َنَُٰه تََنحيَل  َونَزه
َ
ٓ أ حهۦح  ب

ْ قُلح َءامحُنوا
محُنوٓ  ٓ إحَذا ُيتحَلَٰ تُؤح ْ ٱلحعحلحَم محن َقبحلحهۦح وتُوا

ُ
حيَن أ ْْۚ إحنه ٱَّله ا

يحهحمح َۤنوُّرِخَي
َوَيُقولُوَن ُسبحَحََٰن  ١٠٧ ۤاٗدَّجُس ِۤناَقۡذَأۡلِل َعلَ

ٓ إحن ََكنَ  حَنا ُعوَل   َرب  حَنا لََمفح ُد َرب  وَن  ١٠٨ وَعح رُّ َوَيخح
قَانح َيبحُكوَن َوَيزحيُدُهمح 

ذح
َ حِلح ْ  ١٠٩۩ ُخُشوَع  ل  قُلح ٱدحُعوا

ي   
َ
َمََٰنۖۡ أ ْ ٱلرهحح وح ٱدحُعوا

َ
َ أ ْ فَلَُه ٱَّلله ُعوا ا تَدح َمآُء ا مه سح

َ ٱۡلح
حَها َوٱبحَتغح  حَصََلتحَك َوََل َُّتَافحتح ب ِۚ َوََل ََتحَهرح ب َّنَٰ ُسح

ٱۡلح
حَك َسبحيَل   َٰل َ َذ ُد  ١١٠ َبنيح َمح ذح َوقُلح ٱۡلح حي لَمح َيتهخح ح ٱَّله ه َّللح

ُۥ َۡشحيك  ا َولَمح يَُكن َوَل  
ُۥ  َله حُملحكح َولَمح يَُكن َله ِفح ٱل

بحَيُۢا  ُه تَكح ح ح ۖۡ َوَكَب  ح
ل  حَن ٱَّلُّ   ١١١َولح   م 

 
 
 
 
 

 فح ُسوَرةُ الَكهح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ح  ه ُد َّللح َمح ح ٱلحكحَتََٰب َولَمح ََيحَعل ٱۡلح ه َٰ َعبحدح نَزَل لََعَ
َ
حٓي أ ٱَّله

ُۥ عحوََجا   حم   ١ َله ُنَقي  ح س  ا َل 
ح
َر بَأ يد  ذح نحُه ا َشدح ُ حن له ا م 

حمُ  َ ٱل ح نه لَُهمح َوُيبَّش 
َ
َٰلحَحَٰتح أ َملُوَن ٱلصه حيَن َيعح محنحنَي ٱَّله ؤح

ًرا َحَسن   جح
َ
بَد   ٢ا أ

َ
َٰكحثحنَي فحيهح أ حيَن َوُين ٣ا مه َر ٱَّله ذح

ُ َوَل   ََذ ٱَّلله  ٤ا قَالُواْ ٱَّته

 

و آن )= قرآن( را به حق فرو فرستاديم و به حق فرود 
دهنده آمده است، و تو را جز نويدرسان و بيم

و قرآن را جزء جزء فرو فرستاديم  ﴾115﴿ ايم.نفرستاده
را کم کم و تا آن را با درنگ بر مردم بخواني، و آن

بگو: به قرآن ايمان  ﴾116﴿ ايم.تادهبهره بهره فرس
بياوريد، يا ايمان نياوريد )باکي نيست(، همانا کساني 
که پيش از نازل شدن قرآن دانش و آگاهي بديشان 

شود که قرآن بر آنان خوانده ميداده شده است هنگامي
گويند: و مي ﴾117﴿ افتند.کنان بر چهره ميسجده

ه راستي وعدة پروردگارمان پاکي و منزه است! ب
ها و بر چهره ﴾118﴿ پروردگارمان انجام شدني است.

 افزايد.گريند، و بر تواضع آنان ميافتند، و ميفرو مي
بگو: خداوند را بخوانيد يا رحمن را بخوانيد،  ﴾119﴿

خدا را به هر کدام از نامهايش بخوانيد او داراي نامهاي 
آن را  زيباست، و نمازت را )با صداي( بلند مخوان و

 گير.آهسته نيز مخوان، بلکه ميان آن دو راهي پيش

و بگو: ستايش خداوندي را سزاست که  ﴾111﴿

فرزندي بر نگرفته، و در فرمانروايي او را هيچ شريکي 
نيست، و ياوري از سرِ ناتواني نداشته است، بنابراين او 

 ﴾111﴿ را چنان که سزاوار است به بزرگي ياد کن.
 

 سوره كهف
 

 ام خداوند بخشندة مهربانبه ن
 

اش ستايش خداوندي را سزاست که کتاب را به بنده

فرو فرستاده و در آن هيچگونه کژي و انحرافي قرار 

)کتابي( که مستقيم و پابرجاست تا   ﴾1﴿ نداده است.

)مردمان را( از عذاب سخت خود بترساند، و مؤمناني را 

که کنند بشارت دهد به اينکه کارهاي شايسته مي

 جاودانه در آن خواهند ماند. ﴾2﴿ پاداش خوبي دارد.

و بترساند کساني را که گفتند: خداوند فرزندي  ﴾3﴿

 ﴾4﴿ برگرفته است.
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حهۦح محنح عحلحم  مه  ْۚ َكَُبَتح َُكحَمة   ا لَُهم ب حهحمح ََّتحُرُج  َوََل ٓأِلبَآئ
ب  محنح  ْۚ إحن َيُقولُوَن إحَله َكذح َٰهحهحمح فحَو
َ
ع   فَلََعلهَك  ٥ا أ َبَٰخح

َٰٓ َءاَثَٰرحهحمح إحن لهمح يُ 
َسَك لََعَ يثح نهفح َدح حَهََٰذا ٱۡلح  ب

ْ محُنوا ؤح
َسًفا 
َ
ۡرضح زحيَنة   ٦أ

َ ه  إحنها َجَعلحَنا َما لََعَ ٱۡلح َبحلُوَُهمح ل َها نلح
َسُن َعَمَل   حح

َ
ُهمح أ يُّ

َ
ِإَونها لََجَٰعحلُوَن َما َعلَيحَها  ٧ أ

بحَت  ٨ا ُجُرًزا َصعحيد   مح َحسح
َ
فح  أ َحََٰب ٱلحَكهح صح

َ
نه أ
َ
أ
ْ محنح َءاتََٰيَٰتحَنا َعَجًبا  َوى ٱلحفحتحَيُة  ٩َوٱلرهقحيمح ََكنُوا

َ
إحذح أ

َة   نَك رَۡحح ُ حَنا محن له حئح  إحََل ٱلحَكهحفح َفَقالُواْ َربهَنآ َءات وََهي 
رحنَا رََشد   مح

َ
حهحمح  ١٠ا نَلَا محنح أ َٰٓ َءاَذان

بحَنا لََعَ ِفح فََۡضَ
نحنَي َعَدد  ٱلحَكهحفح  يُّ  ١١ا سح

َ
لََم أ َعح ُثمه َبَعثحَنَُٰهمح نلح

َمد  
َ
ْ أ حَما بَلحُثٓوا َِصَٰ ل حح

َ
ح أ َبنيح حزح

ح  ١٢ا ٱۡلح ُن َنُقصُّ َنه
حهحمح  حَرب   ب

ْ ِۚ إحنهُهمح فحتحَيٌة َءاَمُنوا ح َق 
حٱۡلح ُهم ب

َ
َعلَيحَك َنَبأ
َنَُٰهمح ُهد   حهحمح إحذح قَ  ١٣ى َوزحدح وب

َٰ قُلُ َنا لََعَ اُمواْ َوَرَبطح
ْ محن  ُعَوا ۡرضح لَن نهدح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ْ َربَُّنا َربُّ ٱلسه َفَقالُوا
ٓ إحَلَٰه   حهۦح ٓ إحذ  ُدون ۖۡ لهَقدح قُلحَنا ُؤََلٓءح قَوحُمَنا  ١٤ ا َشَطًطاا َهَٰٓ

 ۡۖ حَهة  ٓ َءال حهۦح َُذواْ محن ُدون يحهحم  ٱَّته
تُوَن َعلَ

ح
ََل يَأ حُسلحَطَِٰۢن لهوح ب

 ِۖ ح  ظح  َبني 
َ
ىَٰ لََعَ ٱَفَمنح أ ََتَ نح ٱفح ُم محمه

ب  لَ ح َكذح  ١٥ا َّلله
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

گونه آگاهي ندارند، نه ايشان و نه پدرانشان از آن هيچ

آيد بس گران است، آنان ميسخني که از زبانشان بر

پس چه بسا که جان  ﴾5﴿ گويند.جز دروغ نمي

خويش را در پي ايشان از غم و خشم اينکه آنان به اين 

بدون شک   ﴾6﴿ آورند هالک سازي.ن نميکالم ايما

ايم تا ما همة چيزهاي روي زمين را زينت آن کرده

يک از آنها کار نيکوتر آنان را بيازماييم که کدام

و به راستي ما هر آنچه را که روي زمين  ﴾7﴿ کند.مي

علف تبديل خواهيم است قطعاً به ميداني مسطّح )و( بي

اصحاب کهف و رقيم در  اي کهآيا پنداشته ﴾8﴿ نمود.

اند( ميان عجايب و غرايب ما )که در اين گيتي پراکنده

آنگاه که آن جوانان به غار  ﴾9﴿ چيز شگفتي است؟.

پناه برده و گفتند: پرودگارا! از جانب خود رحمتي به 

 ما ببخش و در کارمان راه نجاتي برايمان فراهم فرما.

شان پس، چندين سال در آن غار بر گوشهاي ﴾11﴿

سپس ايشان را برانگيختيم تا  ﴾11﴿ پرده افکنديم.

بدانيم کدام يک از دو گروه مدت زماني را که درنگ 

ما داستان آنان را  ﴾12﴿ اند بهتر به خاطر دارد.کرده

کنيم. آنان جواناني اي راستين براي تو بازگو ميبگونه

بودند که به پروردگارشان ايمان آوردند و بر هدايت 

و به دلهايشان قدرت داديم،  ﴾13﴿ وديم.آنان افز

آنگاه که بپا خواستند و گفتند: پروردگارمان، 

پروردگار آسمانها و زمين است، هرگز جز او معبودي 

را نخواهيم پرستيد، در اين صورت سخني دور از حق 

اين قوم ما، جز خدا معبودهايي را به  ﴾14﴿ ايم.گفته

ر )خدايي( آنها اند. چرا دليل روشني بخدايي گرفته

آورند؟ پس کيست ستمکارتر از کسي که به خدا نمي

 ﴾15﴿ دروغ بندد؟!.
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ْ إحََل  ۥٓا ُو
ح
َ فَأ ُبُدوَن إحَله ٱَّلله ُُموُهمح َوَما َيعح تلح ََتَ ِإَوذح ٱعح

حئح  َتحهۦح َوُيَهي  حن رهۡحح ُكمح َربُُّكم م 
فح يَنُّشح لَ ٱلحَكهح

َفق   حرح رحُكم م  مح
َ
حنح أ َس إحَذا ۞وَ  ١٦ا لَُكم م  مح تََرى ٱلشه

َمحنيح ِإَوَذا َغَرَبت 
فحهحمح َذاَت ٱَلح َطلََعت تهَزََٰوُر َعن َكهح

َوة   َمالح َوُهمح ِفح َفجح ح رحُضُهمح َذاَت ٱلش  حَك محنح  تهقح َٰل حنحُهْۚ َذ م 
لحلح  َتدحِۖ َوَمن يُضح حُمهح ُ َفُهَو ٱل دح ٱَّلله حُۗ َمن َيهح َءاتََٰيَٰتح ٱَّلله

د  َلح   فَلَن ََتحَد ََلُۥ وَ  رحشح َقاظ   ١٧ا ا مُّ يح
َ
وَُهمح ا َوَِتحَسُبُهمح أ

 ْۚ ِۖ َوَُكحُبُهم  ُرقُود  َمالح ح َمحنيح َوَذاَت ٱلش 
حُبُهمح َذاَت ٱَلح َوُنَقل 

ط   حَت ذحَراَعيحهح  َبَٰسح يحهحمح لََوَله
َت َعلَ لَعح ِۚ لَوح ٱطه يدح وَصح

ح حٱل ب
ب  محنحُهمح فحَرار   حَك َوكَ  ١٨ا ا َولَُملحئحَت محنحُهمح رُعح َذَٰل
حل  َبَعثحَنَُٰهمح  ْۚ قَاَل قَآئ  بَيحَنُهمح

ْ َتََسآَءلُوا حنحُهمح َكمح  َلح م 
 بَلحثحَنا 

ْ ۖۡ قَالُوا ِۚ بَلحثحُتمح م  َض يَوح وح َبعح
َ
ُ  يَوحًما أ ْ َربُُّكمح قَال وا

 ٓ ۦح ه حَورحقحُكمح َهَٰذح َحَدُكم ب
َ
ْ أ َعُثٓوا حَما بَلحثحُتمح فَٱبح لَُم ب عح

َ
أ

يَنةح فَلح  حَمدح ََكَٰ َطَعام  إحََل ٱل زح
َ
ٓ أ َها يُّ

َ
تحُكم َينُظرح أ

ح
ا فَلحَيأ

ق   حرحزح عحَرنه  ب فح َوََل يُشح ََتلَطه حنحُه َوَلح َحًدا م 
َ
حُكمح أ  ١٩ب

وح يُعحيُدوُكمح ِفح 
َ
ْ َعلَيحُكمح يَرحَُجُوُكمح أ َهُروا إحنهُهمح إحن َيظح

بَد  
َ
لحُحٓواْ إحًذا أ تحهحمح َولَن ُتفح

 ٢٠ا محله
 
 
 
 
 
 

 

 

پرستند آنان و از چيزهايي که به جز خدا مي و چون از

کناره گرفتيد، به آن غار پناه ببريد تا پروردگارتان 

رحمتش را بر شما بگستراند و در کارتان براي شما 

بيني که و خورشيد را مي ﴾16﴿ گشايشي فراهم آورد.

گراييد، و آيد به طرف راست غارشان ميچون برمي

گراييد، ان ميکرد به طرف چپشچون غروب مي

درحاليکه آنان در محل وسيع غار قرار داشتند، اين از 

هاي خداست، هرکس که خداوند او را هدايت نشانه

کند راه يافته است، و هر که را گمراه نمايد براي او 

و آنان را بيدار  ﴾17﴿ يابي.دوست و راهنمايي نمي

اند. و ما آنان را به پنداري، حال آنکه آنان خفتهمي

گردانديم، و سگشان دو دستش را به راست و چپ مي

نگريستي از آنان آستانة در گشاده بود، اگر بديشان مي

گريختي و به راستي سرتا پاي از ترس و وحشت مي

و اينچنين ايشان را برانگيخيتم  ﴾18﴿ شدي.آکنده مي

اي از آنان گفت: چه تا از يکديگر بپرسند. گوينده

د:  يک روز يا بخشي از روز؟ ايد؟ گفتنمدتي مانده

ايد، داند که چقدر ماندهگفتند: پروردگارتان بهتر مي

پس کسي از خودتان را با اين سکه پول به شهر 

بفرستيد، و بايد بنگرد کداميک از آنان غذاي پاکتري 

دارد، پس روزي و خوراکي از آن برايتان بياورد، اما 

ا از حال بايد نهايت دقت را به خرج دهد و هيچکس ر

گمان اگر آنان بر شما بي ﴾19﴿ شما آگاه نسازد.

کنند، يا اينکه به دين دست يابند شما را سنگسار مي

گردانند، و آنگاه هرگز رستگار نخواهيد خود بر مي

 ﴾21﴿ شد.
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ح َحق    َد ٱَّلله نه وَعح
َ
ْ أ لَُمٓوا َعح يحهحمح َلح

نَا َعلَ ََثح عح
َ
حَك أ  َوَكَذَٰل
نه 
َ
اَعةَ َوأ ٓ  ٱلسه إحذح َيَتَنَٰزَُعوَن بَيحَنُهمح  ََل َريحَب فحيَها

يحهحم ُبنحَيَٰن  
ْ َعلَ ُنوا ْ ٱبح ۖۡ َفَقالُوا رَُهمح مح

َ
ْۚ أ حهحمح ُم ب

لَ عح
َ
بُُّهمح أ ۖۡ ره ا

 َٰٓ ْ لََعَ حيَن َغلَُبوا يحهحم قَاَل ٱَّله
َذنه َعلَ رحهحمح نَلَتهخح مح

َ
أ

د   جح سح ََٰثة   ٢١ا مه حُعُهمح َُكح َسَيُقولُوَن ثََل اب ُبُهمح َوَيُقولُوَن ره
ِۖ َوَيُقولُوَن َسبحَعة  َسادحُسُهمح َُكحُبُهمح  َُخحَسة   َغيحبح

حٱلح ُۢا ب َ  رََجح
لَُمُهمح َوثَامحُنهُ  ا َيعح حهحم مه ت حعحده ُم ب

لَ عح
َ
ٓ أ ح َب  ل ره

ْۚ قُ مح َُكحُبُهمح
 ُۗ ا َوََل َظَٰهحر   آء  فَََل ُتَمارح فحيهحمح إحَله محرَ  إحَله قَلحيل 
تح  َتفح َحد   تَسح

َ
حنحُهمح أ حَشاْيح  ٢٢ا فحيهحم م  ٍء إحّن ح َوََل َتُقولَنه ل

حَك َغًدا  فَاعحل   َٰل ن يَشَ  ٢٣َذ
َ
ٓ أ بهَك إحَله ْۚ َوٱذحُكر ره ُ آَء ٱَّلله

قحَرَب محنح 
َ
ح ۡلح يَنح َرَب  دح ن َيهح

َ
يَت َوقُلح َعََسَٰٓ أ إحَذا نَسح

فحهحمح ثََلََٰث  ٢٤ا َهََٰذا رََشد    ِفح َكهح
ْ نحنَي  محاْئَة   َوبَلحُثوا سح

ع   حسح ْۖۡ ََلُۥ َغيحُب  ٢٥ا َوٱزحَداُدواْ ت حَما بَلحُثوا لَُم ب عح
َ
ُ أ قُلح ٱَّلله

حن  ْۚ َما لَُهم م  محعح سح
َ
حهۦح َوأ ح ب بحِصح

َ
ِۖ أ ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ٱلسه
حهۦح محن َولح    حُك  ُدون َحد  َوََل يُّشح

َ
ٓ أ محهۦح َوٱتحُل  ٢٦ا ِفح ُحكح

َ إحََلحَك  وۡحح
ُ
ٓ أ َل لحَُكحَمَٰتحهۦح محن كحَتاَما ح حَكۖۡ ََل ُمَبد  بح َرب 

حهۦح ُملحَتَحد     ٢٧ا َولَن ََتحَد محن ُدون
 
 
 
 
 
 
 
 

و بدينسان )مردم را( به )حال( آنان آگاه ساختيم تا 

بدانند که وعدة خدا حق است و قطعاً هيچ شکي در 

تحقق روز قيامت نيست. بدانگاه که ميان خود 

بر )غار( آنان بنايي بسازيد.  کشمکش داشتند و گفتند:

تر است، و کساني که پروردگارشان از حال ايشان آگاه

بر کاروبارشان دست يافتند، گفتند: بر غار ايشان 

خواهند گفت: آنان سه  ﴾21﴿ سازيم.مسجدي مي

نفرند، که چهارمين ايشان سگشان است. و )گروهي( 

خواهند گفت: پنج نفرند که ششمين ايشان سگشان 

. همة اينها از روي حدس و گمان است. و است

گويند، هفت نفرند که هشتمين ايشان سگشان است. مي

تر است. جز گروهي بگو: پروردگارم از تعدادشان آگاه

دانند، بنابراين جز بر اساس علم کمي تعدادشان را نمي

و يقين در مورد آنان مجادله مکن و دربارة آنان از 

رة هيچ چيزي مگو که و دربا ﴾22﴿ کس مپرس.هيچ

)مگر اينکه  ﴾23﴿ دهم.من فردا آن را انجام مي

دهم( و بگويي:( اگر خدا بخواهد )آن را انجام مي

پروردگارت را هنگامي که فراموش کردي ياد کن، و 

رود که پروردگارم مرا به )راهي( بگو: اميد مي

و )اصحاب  ﴾24﴿ تر از اين رهنمود کند.درست

 ه سال در غارشان ماندند.کهف( مدت سيصد و ن

اند بگو: خداوند به مدتي که در غار مانده ﴾25﴿

آگاهتر است، تنها اوست که غيب آسمانها و زمين را 

داند، چقدر بينا و چقدر شنواست! آنان جز او هيچ مي

کارسازي ندارند و در فرماندهي و حکم خود کسي را 

و آنچه را که از کتاب  ﴾26﴿ سازد.شريک خود نمي

کس پروردگارت به تو وحي شده است، بخوان، و هيچ

تواند سخنانش را دگرگون کند، و هرگز پناهي جز نمي

  ﴾27﴿ او نخواهي يافت.
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حٱلحَغَدوَٰ  ُعوَن َربهُهم ب حيَن يَدح
َسَك َمَع ٱَّله ح َنفح َبح ةح َوٱصح

ُد َعيحَناَك َعنحُهمح  ۖۥۡ َوََل َتعح َهُه َوٱلحَعَشح ح يُرحيُدوَن وَجح
َفلحَنا قَلحَبُهۥ  تُرحيدُ  غح

َ
عح َمنح أ ۖۡ َوََل تُطح َيا نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ زحيَنَة ٱۡلح

ُرهُۥ فُُرط   مح
َ
َُٰه َوََكَن أ َبَع َهَوى رحنَا َوٱته

قُلح وَ  ٢٨ا َعن ذحكح
ۖۡ َفَمن شَ  حُكمح ب  َقُّ محن ره

محن َوَمن َشآَء ٱۡلح آَء فَلحُيؤح
َٰلحمحنَي نَ  حلظه نَا ل َتدح عح

َ
ٓ أ ا ْۚ إحنه ُفرح حهحمح فَلحَيكح َحاَط ب

َ
اًرا أ

حَمآء    ب
ْ ْ ُيَغاثُوا َتغحيُثوا ْۚ ِإَون يَسح ادحُقَها وحي  َُسَ لح يَشح ُمهح

ح َكٱل
َتَفًقا  اُب وََسآَءتح ُمرح َ حئحَس ٱلّشه وُُجوَهْۚ ب

ح حيَن  ٢٩ٱل إحنه ٱَّله
َر َمنح  جح

َ
يُع أ َٰلحَحَٰتح إحنها ََل نُضح ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا َءاَمُنوا

َسَن َعَمًَل  حح
َ
ن   ٣٠أ َُٰت َعدح ْوَلَٰٓئحَك لَُهمح َجنه

ُ
ََتحرحي  أ

 
َ َساوحَر محن َذَهب  محن َِتحتحهحُم ٱۡلح

َ
َن فحيَها محنح أ  نحَهَُٰر ُُيَلهوح

حن ُسنُسوَن ثحَيابًا ُخۡضح  َوَيلحبَ  ق   ُدس  ا م  َ تََبح  ِإَوسح
تهكح  َم ٱثلهَواُب وَ مُّ حعح ِۚ ن حكح َرآئ

َ َحُسَنتح نَي فحيَها لََعَ ٱۡلح
َتفَ  حبح  ٣١ا ق  ُمرح َثَل  ۞َوٱۡضح ح َجَعلحَنا لَُهم مه  رهُجلَنيح
 
َ
َنَٰب  ۡلح عح

َ
ح محنح أ هحَما َجنهتنَيح َنَُٰهَما  َحدح ل  وََحَففح

حَنخح  ب
ُكلََها  ٣٢ وََجَعلحَنا بَيحَنُهَما َزرحَع  

ُ
ح َءاتَتح أ َنهتَنيح

حَتا ٱۡلح ُكح
حنحُه َشيح َولَمح  لحم م  َلَٰلَُهَماَتظح نَا خح رح ْۚ َوفَجه َوََكَن  ٣٣ا َنَهر   ا

ََثُ ََلُۥ َثَمر  َفَقاَل  كح
َ
۠ أ نَا
َ
ۥٓ أ بحهۦح وَُهَو ُُيَاوحُرهُ لحَصَٰحح

َعزُّ َنَفر  محنَك َماَل  
َ
  ٣٤ا  َوأ

 
 
 
 

 

 

و با کساني شکيبا باش که صبحگاهان و شامگاهان 

جويند به خداي خود را در حالي که خشنودي او را مي

زينت زندگاني دنيا خوانند، و نبايد در طلب فرياد مي

ات را از آنان برگيري، و از کسي فرمان مبر دو ديده

ايم، و او از هواي که دل او را از ياد خود غافل ساخته

 خود پيروي کرده و کارش ضايع و معطّل شده است.

و بگو: حق از سوي پروردگارتان است، پس  ﴾28﴿

خواهد، ايمان بياورد و هرکس که هرکس که مي

کافر شود همانا ما براي ستمگران اتشي را خواهد، مي

گيرد. را فرا ميهايش آنانايم که سرا پردهآماده کرده

و اگر کمک بخواهند با آبي همچون مسِ گداخته شده 

کند. چه بد ها را بريان ميبه فريادشان رسند، که چهره

بدون شک  ﴾29﴿ نوشيدني و چه بد جايگاهي است.

اند، ما ارهاي شايسته کردهکه ايمان آورده و ککساني

 اند.دهيم که کار نيکو کردهپاداش کساني را هدر نمي

اند که بهشت جاويدان از آن ايشان آنان کساني ﴾31﴿

است، بهشتي که در زير آن جويبارها روان است، در 

شوند و لباسهاي آن جا با دستبندهاي زرين آراسته مي

حاليکه بر پوشند، درابريشم سبز و نازک و ضخيم مي

اند، چه پاداش خوبي است و چه ها تکيه زدهتخت

و آن دو شخص را براي  ﴾31﴿ آرامگاه زيبايي است!.

آنان مثل بزن که به يکي از آنها دو باغ انگور داديم و 

گرداگرد باغها را با درختان خرما پوشانديم، و ميان 

هر دو باغ،  ﴾32﴿ باغها را کشتزاري قرار داديم.

داد، و چيزي از صاحبش را )به موقع( ميهايش ميوه

کرد و ما در ميان آنها جويباري روان فروگذار نمي

هاي )فراواني( داشت، و او ميوه ﴾33﴿ ساخته بوديم.

کرد، پس به دوست خود درحاليکه با وي گفتگو مي

گفت: من از تو ثروتمندتر و از لحاظ نفرات از تو 

  ﴾34﴿ نيرومندترم.
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حم  َوَدَخَل َجنهتَ  ن  ُهۥ وَُهَو َظال
َ
ُظنُّ أ

َ
ٓ أ هۦح َقاَل َما سح َفح ح نل 

 ٓ ۦح ه بَد  تَبحيَد َهَٰذح
َ
حَمة   ٣٥ا أ اَعَة قَآئ ُظنُّ ٱلسه

َ
ٓ أ حن  َوَما َولَئ
َدنه  جح

َ
ح َۡل حنحَها ُمنَقلَب  َخيح  رُّدحدتُّ إحََلَٰ َرَب  قَاَل  ٣٦ا ا م 

َكَفرحَت 
َ
ۥٓ أ ُبُهۥ وَُهَو ُُيَاوحُرهُ ح ََلُۥ َصاحح حٱَّله ي َخلََقَك ب

َفة   محن تَُراب   ََٰك رَُجَل  ُثمه َسوه  ُثمه محن نُّطح َٰكحنها۠  ٣٧ ى له
َحد  
َ
ٓ أ ح حَرَب  حُك ب ۡشح

ُ
ح َوََلٓ أ ُ َرَب  ََلٓ إحذح  ٣٨ا ُهَو ٱَّلله َولَوح

حْۚ إحن  َدَخلحَت  حٱَّلله  ب
ُ ََل قُوهَة إحَله َجنهَتَك قُلحَت َما َشآَء ٱَّلله

قَله 
َ
۠ أ نَا
َ
ن  ٣٩ا  َوَوَل  محنَك َماَل   تََرنح أ

َ
ٓ أ ح َفَعََسَٰ َرَب 

تحنَيح َخيح  يُ  َل ؤح حن َجنهتحَك َوُيرحسح َبان  ا م  حَن َعلَيحَها ُحسح ا م 
مَ  بحَح َصعحيد  ٱلسه بحَح َمآؤَُها  ٤٠ا َزلًَقا آءح َفُتصح وح يُصح

َ
أ

ر   يَع ََلُۥ َطلَب  َغوح َتطح ۦح  ٤١ا ا فََلن تَسح حَثَمرحه يَط ب حح
ُ
َوأ

َ َخاوحَيٌة فَ  نَفَق فحيَها َوهح
َ
ٓ أ َٰ َما يحهح لََعَ حُب َكفه َبَح ُيَقل  صح

َ
أ

 ٓ ح حَرَب  حكح ب ۡشح
ُ
يحَتّنح لَمح أ

َها َوَيُقوُل تََٰيَٰلَ َٰ ُعُروشح َحد   لََعَ
َ
 ٤٢ا أ

ُۥ فحَئة  َولَمح تَكُ  ح َوَما ََكَن يَن ن َله ونَُهۥ محن ُدونح ٱَّلله ُِصُ
ا  ً حَوَلََٰيةُ  ٤٣ُمنَتِصح حَك ٱل ِۚ ُهَو َخيح   ُهَنال ح َق 

ح ٱۡلح ه ا ثََواب   َّللح
ب   ٌ ُعقح ةح  ٤٤ا وََخيح ََيوَٰ َثَل ٱۡلح حبح لَُهم مه نحَيا َكَمآٍء َوٱۡضح ٱلُّ

ۡرضح 
َ حهۦح َنَباُت ٱۡلح َتلََط ب َمآءح فَٱخح َنَُٰه محَن ٱلسه

نَزلح
َ
أ

يم   َبَح َهشح صح
َ
حتََٰيَُٰحُۗ َوََكَن ٱفَأ ُروهُ ٱلر 

ح ا تَذح َۡ ح 
َٰ ُك  ُ لََعَ  ء  َّلله

ًرا  َتدح قح   ٤٥مُّ
 
 
 
 
 
 
 

و در حالي که بر خويشتن ستمگر بود به باغش درآمد 

کنم که اين )باغ( هيچگاه نابود و گفت: گمان نمي

کنم که قيامت برپا شود. و و گمان نمي ﴾35﴿ شود.

گمان سوي پروردگارم برگردانده شوم، بياگر )هم( به

 ﴾36﴿ سرانجام بهتر و جايگاه خوبتري خواهم يافت.

کرد به وي گفت: دوستش در حالي که با او گفتگو مي

اي که تو را از خاک و سپس از آيا منکر کسي شده

 اي آفريده و بعداً تو را مرد کاملي کرده است.نطفه

گويم( او )خدا( پروردگار من است ولي من )مي ﴾37﴿

چرا  ﴾38﴿ سازد.و کسي را با پروردگارم شريک نمي

هيچ « ماشاءاهلل»ت شدي، نگفتي: وقتي که وارد باغ

قوت و قدرتي جز از ناحية خدا نيست، اگر مرا در مال 

اميدوارم که  ﴾39﴿ بيني.و فرزند کمتر از خود مي

پروردگارم بهتر از باغت به من بدهد و بر آن عذابي از 

آسمان بفرستد و )اين باغ( به سرزمين لخت همواري 

غ فرو رود و يا اينکه آب اين با ﴾41﴿ تبديل شود.

هايش را و ميوه ﴾41﴿ هرگز نتواني آن را بازجويي.

هايي که )آفت آسماني( فرا گرفت، پس براي هزينه

صرف آن کرده بود دست تحسّر و تأسف به هم ماليد، 

درحاليکه باغ بر داربستها و چوب بندها فرو ريخته بود، 

گفت: اي کاش کسي را با پروردگارم شريک و مي

و گروهي را جز خدا نداشت که او  ﴾44﴿ کردم!.نمي

 را ياري دهند، و خودش هم توانايي دفع بال را نداشت.

در آن مقام )و در آن حال معلوم شد که( ياري و  ﴾43﴿

کمک از آن معبود راستين است. او بهترين پاداش را 

و براي آنان  ﴾44﴿ دارد و در جزا دادن بهترين است.

مچون آبي است که آن بيان کن که مثال زندگي دنيا ه

را از آسمان فرو فرستاديم، سپس گياهان زمين به وسيلة 

آميزند، سپس خشک شده و بادها آن را آن در مي

 سازند، و خداوند بر هر چيزي تواناست.پراکنده مي

﴿45﴾  
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ۖۡ َوٱلحَبَٰقحَيَُٰت  َيا نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ َُنوَن زحيَنُة ٱۡلح
حَماُل َوٱبلح ٱل

 ٌ َٰلحَحَُٰت َخيح حَك ثََواب   ٱلصه َمَل  عحنَد َرب 
َ
ٌ أ َوَيوحَم  ٤٦ ا وََخيح
ۡرَض بَارحزَة  

َ َباَل َوتََرى ٱۡلح ح
ُ ٱۡلح ح َنَُٰهمح فَلَمح  نَُسي  وََحَّشح

َحد  
َ
ْ  ٤٧ا ُنَغادحرح محنحُهمح أ حَك َصف   وَُعرحُضوا َٰ َرب 

ا لهَقدح لََعَ
ِْۢۚۚ بَلح زَعَ  ة َل َمره وه

َ
َنَُٰكمح أ ئحُتُمونَا َكَما َخلَقح ُتمح جح لهن مح

َ
أ

وحعحد   حَعَل لَُكم مه َع ٱلحكحَتَُٰب َفََتَى  ٤٨ا َنه َوُوضح
رحمحنَي  ُمجح

ح ا فحيهح َوَيُقولُوَن تََٰيََٰويحلََتَنا َمالح ٱل فحقحنَي محمه ُمشح
كحَتَٰبح ََل ُيَغادحُر َصغحَية  

ٓ  َهََٰذا ٱلح َوََل َكبحَيةً إحَله
َص  حح
َ
ْۚ َووََجُدواْ َما َعمحلُواْ َحاۡضح  أ ََٰها لحُم َربَُّك ى اُۗ َوََل َيظح

َحد  
َ
ُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ  ٤٩ اأ َمَلَٰٓئحَكةح ٱسح

حلح ِإَوذح قُلحَنا ل
ۦُٓۗ  حهح رح َرب  مح

َ
ح َفَفَسَق َعنح أ ن  ح

ٓ إحبحلحيَس ََكَن محَن ٱۡلح إحَله
َآَء محن ُدو يح وَُهمح لَُكمح  َلح وح

َ
ۥٓ أ حيهَتُه ُذونَُهۥ َوُذر  َفَتتهخح

َ
أ

ُْۚۢ َٰلحمحنَي بََدَل   َعُدوُّ حلظه حئحَس ل َهدتُُّهمح َخلحَق  ٥٠ ب شح
َ
آ أ ۞مه

هحمح َوَما ُكنُت  نُفسح
َ
ۡرضح َوََل َخلحَق أ

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ٱلسه
حنَي َعُضد   ل  حُمضح َذ ٱل َوَيوحَم َيُقوُل نَاُدواْ  ٥١ا ُمتهخح

يُبو َتجح ُتمح فََدَعوحُهمح فَلَمح يَسح حيَن زََعمح
ََكٓءحَي ٱَّله ْ لَُهمح ُۡشَ ا

حق   ب وح َنا بَيحَنُهم مه
رحُموَن  ٥٢ا وََجَعلح ُمجح

ح ٱنلهاَر َورََءا ٱل
حف   َواقحُعوَها َولَمح ََيحُدواْ َعنحَها َمِصح نهُهم مُّ

َ
  ٥٣ا َفَظنُّٓواْ أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اي مال و فرزند زينت زندگي دنيايند. اما اعمال شايسته
هترين که پاداش و نتيجة آنها باقي و ماندگار است ب

پاداش را در پيشگاه پروردگارت دارد، و بهترين اميد و 
و به يادآور روزي که کوهها را به  ﴾46﴿ آرزوست.

بيني و همة آوريم، و زمين را نمايان ميحرکت درمي
آوريم، و کسي از ايشان را فرو آنان را گرد مي

و )مردم( به صف بر پروردگارت  ﴾47﴿ گذاريم.نمي
راستي همانگونه که نخستين بار شما شوند، به عرضه مي

کرديد را آفريديم به نزد ما آمديد، بلکه )شما( ادعا مي
و  ﴾48﴿ دهيم.که هرگز موعدي براي شما قرار نمي

شود، و مجرمان را کتاب )= نامة اعمال( نهاده مي
بيني که از ديدن آنچه در آن است ترسان و لرزان را مي

واي بر ما! اين چه کتابي گويند: اي شوند، و ميرها مي
است که هيچ عمل کوچک و بزرگي را رها نکرده و 

اند حاضر و همه را برشمرده است؟. و آنچه را که کرده
 کند.کس ستم نميبينيد و پروردگارت به هيچآماده مي

و به ياد آور آنگاه که ما به فرشتگان گفتيم:  ﴾49﴿
ند، براي آدم سجده کنيد، پس آنان همگي سجده کرد

مگر ابليس که از جن بوده و از فرمان پروردگارش 
سرپيچي کرد. آيا به غير از من او و فرزندانش را 

گيريد، حال آنکه ايشان سرپرست و مددکار خود مي
 دشمنان شما هستند؟ ستمگران چه عوض بدي دارند!.

آنان را نه در آفرينش آسمانها وز مين و نه در  ﴾51﴿
نگرفته، و گمراهان را دستيار آفرينش خودشان به شاهد 

و )ياد کن( روزي را  ﴾51﴿ ايم.و مددکار خود نساخته
هايي را که براي من فرمايد: شريککه خداوند مي

ها را صدا برديد صدا بزنيد و آنان شريکگمان مي
دهند، و زنند، و آنها به نداي ايشان پاسخ نميمي

از يکديگر دهيم که آنان را اي قرار ميميانشان مهلکه
و گناهکاران آتش دوزخ را  ﴾52﴿ نمايد.جدا مي

افتند اما جايي را دانند که ايشان بدان ميبينند و ميمي
   ﴾53﴿ يابند که بدان رو کنند.نمي
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 ِۚ ح َمَثل 
حلنهاسح محن ُك  َنا ِفح َهََٰذا ٱلحُقرحَءانح ل فح  َولََقدح َصه

ء  َوََكَن  ح َۡ ََثَ  كح
َ
نَسَُٰن أ ح

 َوَما َمَنعَ  ٥٤ َجَدَل   ٱۡلح
فحُرواْ  َتغح حُهَدىَٰ َويَسح ْ إحذح َجآَءُهُم ٱل محُنٓوا ن يُؤح

َ
ٱنلهاَس أ

تحَيُهُم ٱلحَعَذاُب 
ح
وح يَأ
َ
لحنَي أ وه

َ تحَيُهمح ُسنهُة ٱۡلح
ح
ن تَأ
َ
ٓ أ َربهُهمح إحَله

حُمرحَسلحنَي  ٥٥ ُقُبَل   ُل ٱل حيَن َوَما نُرحسح ح  ُمبَّش 
إحَله

رحيَنْۚ َوُيَجَٰ  لح َوُمنذح َبَٰطح
حٱلح  ب

ْ حيَن َكَفُروا ُل ٱَّله دح
ُرواْ ُهُزو   نذح

ُ
َُذٓواْ َءاتََٰيَِٰتح َوَمآ أ

ۖۡ َوٱَّته َقه حهح ٱۡلح ُضواْ ب حح ُدح ا َلح
حَر أَِب ٥٦ ن ُذك  لَُم محمه ظح

َ
َرَض َوَمنح أ عح

َ
حهۦح فَأ تََٰيَٰتح َرب 

حهح  وب
َٰ قُلُ ْۚ إحنها َجَعلحَنا لََعَ َمتح يََداهُ َ َما قَده مح َعنحَها َونََسح

حهحمح َوقحر   ٓ َءاَذان َقُهوهُ َوِفح ن َيفح
َ
نهًة أ كح

َ
ُعُهمح إحََل أ اۖۡ ِإَون تَدح

ْ إحًذا  َتُدٓوا حُهَدىَٰ فَلَن َيهح بَد  ٱل
َ
َوَربَُّك ٱلحَغُفوُر ُذو  ٥٧ا أ

َةحِۖ لَوح يُ  َل لَُهُم ٱلحَعَذاَبْۚ ٱلرهۡحح ْ لََعجه حَما َكَسُبوا ُذُهم ب َؤاخح
وحعحد   هُهم مه ن ََيح  بَل ل
ْ له حَل   ُدوا ئ حهۦح َموح حلحَك  ٥٨ محن ُدون َوت

لحكحهحم  حَمهح َنا ل
ْ وََجَعلح ا َظلَُموا َنَُٰهمح لَمه لَكح هح

َ
ٱلحُقَرىَٰٓ أ
وحعحد   بحلَُغ ِإَوذح قَاَل ُموََسَٰ لحَفتَ  ٥٩ا مه

َ
َٰٓ أ بحَرُح َحِته

َ
َُٰه ََلٓ أ ى

َ ُحُقب   محَضح
َ
وح أ
َ
َريحنح أ َحح

ا بَلََغا ٦٠ا َُمحَمَع ٱبلح َمَع َُمح  فَلَمه
ب   رح ََسَ َحح

ََذ َسبحيلَُهۥ ِفح ٱبلح
َيا ُحوَتُهَما فَٱَّته ا بَيحنحهحَما نَسح

٦١  
 
 
 
 
 
 
 

و به راستي که در اين قرآن براي مردمان هرگونه مثلي 

ايم، وانسان بيش از هاي گوناگون بيان داشتهرا به شيوه

و )چيزي(  ﴾54﴿ گر است.هر چيز و )هرکس( مجادله

نداشت از اينکه ايمان آورند ـ آنگاه که مردم را باز 

سوي آنان آمد ـ، و از پروردگارشان آمرزش هدايت به

بخواهند، مگر اينکه سرنوشت پيشينيان بر سر آنان 

و  ﴾55﴿ بيايد. و يا اينکه آشکارا عذاب بدينشان برسد.

فرستيم، و ما پيامبران را جز مژده رسان و بيم دهنده نمي

کنند تا با آن حق را از ميان له ميکافران به باطل مجاد

اند ببرند، و آيات مرا و چيزي که از آن بيم داده شده

و کيست ستمکارتر از کسي  ﴾56﴿ گيرند.به استهزا مي

که با آيات پروردگارش پند داده شود، آنگاه از آن 

روي گرداند، و آنچه را که از پيش فرستاده است 

ايم تا آن ها افکندههفراموش کند؟ ما بر دلهاي آنان پرد

ايم، و را نفهمند، و در گوشهايشان سنگيني قرار داده

 سوي هدايت بخواني هرگز راه نيابند.اگر آنها را به

و پروردگار تو بس آمرزنده و صاحب رحم  ﴾57﴿

اند است، اگر آنان را در برابر آنچه بدست آورده

، فرستادکرد، عذاب را به شتاب برايشان ميمجازات مي

ولي موعدي دارند که )با فرا رسيدن( در برابرش پناهي 

و )مردمان( اين شهرها را چون ستم  ﴾58﴿ يابند.نمي

کردند، نابود کرديم، و براي هالکشان ميعادي مقرر 

و به يادآور آنگاه که موسي به جوان  ﴾59﴿ نموديم.

روم تا اينکه به )همراه( خود گفت: پيوسته به پيش مي

و دريا برسم، يا اينکه روزگاران زيادي محل برخورد د

پس هنگامي که به محل تالقي دو  ﴾61﴿ را بپيمايم.

شان را فراموش کردند، و ماهي دريا رسيدند ماهي

  ﴾61﴿ راهش را سرازير به دريا پيش گرفت.
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حَنا َغَدآَءنَا َلَقدح َلقحيَنا محن  َُٰه َءات ا َجاَوَزا قَاَل لحَفَتى فَلَمه
ٓ إحََل  ٦٢ا َذا نََصب  َسَفرحنَا َهَٰ  َويحَنا

َ
رََءيحَت إحذح أ

َ
َقاَل أ

َرةح َفإحّن ح نَسح  خح نسَ ٱلصه
َ
ٓ أ ُوَت َوَما َٰ يُت ٱۡلح نحيُه إحَله ى

رح َعَجب   َحح
ََذ َسبحيلَُهۥ ِفح ٱبلح

ۚۥْ َوٱَّته ذحُكَرهُ
َ
نح أ
َ
يحَطَُٰن أ ا ٱلشه

َٰٓ َءاثَ  ٦٣ ا لََعَ تَده ِۚ فَٱرح حَك َما ُكنها َنبحغح َٰل ارحهحَما قَاَل َذ
َة  فَوََجَدا َعبحد   ٦٤ا قََصص   ٓ َءاَتيحَنَُٰه رَۡحح حنح عحَبادحنَا  ا م 

نها عحلحم   ُ َنَُٰه محن له نَا وََعلهمح حنح عحندح َقاَل ََلُۥ  ٦٥ا م 
ن 
َ
َٰٓ أ تهبحُعَك لََعَ

َ
د  ُموََسَٰ َهلح أ َت رُشح حمح ا ُعل  حَمنح محمه

ا ُتَعل 
٦٦  َ يَع َمَعح َتطح ن تَسح

َوَكيحَف  ٦٧ا َصَبح   قَاَل إحنهَك لَ
حهۦح ُخَبح   َٰ َما لَمح ُِتحطح ب

ُ لََعَ َبح ٓ إحن قَ  ٦٨ا تَصح ُدّنح اَل َسَتجح
حر   ُ َصاب ر  َشآَء ٱَّلله مح

َ
عحِصح لََك أ

َ
فَإحنح قَاَل   ٦٩ا ا َوََلٓ أ
َتّنح فَََل تَسح  َبعح َث لََك ٱته دح حح

ُ
َٰٓ أ ٍء َحِته ح َۡ ّنح َعن 

لح
ر   فحيَنةح فَٱنَطلَ  ٧٠ا محنحُه ذحكح َٰٓ إحَذا َركحَبا ِفح ٱلسه َقا َحِته

ئحَت َشيح  لََها لََقدح جح هح
َ
رحَق أ ُغح َتَها تلح

َخَرقح
َ
ۖۡ قَاَل أ ا َخَرَقَها

ر   قُلح إحنهَك  ٧١ا إحمح
َ
لَمح أ
َ
َ َصَبح  قَاَل أ يَع َمَعح َتطح ن تَسح

ا لَ
ّنح محنح قَاَل ََل تُ  ٧٢ يُت َوََل تُرحهحقح حَما نَسح ّنح ب

َؤاخحذح
مح 
َ
َٰٓ إحَذا لَقحَيا ُغَلَٰم   ٧٣ا رحي ُعِسح  أ ا فَٱنَطَلَقا َحِته

س  َفَقَتلَهُ  َقَتلحَت َنفح
َ
س  ۥ قَاَل أ ح َنفح حَغيح لهَقدح  ا َزكحيهَۢة ب
ئحَت َشيح  ر  جح   ٧٤ اا نُّكح

 
 
 

 

 

 

 

و هنگامي که )از آنجا( گذشتند به خدمتکارش گفت: 
اين  صبحانة ما را برايمان بياور، به درستي که در

 ﴾62﴿ ايم.سفرمان دچار خستگي و رنج زيادي شده

)خدمتکارش( گفت: به ياد داري وقتي را که به آن 
صخره پناه جستيم، همانا من ماهي را از ياد بردم، و جز 
شيطان آن را از خاطرم نبرد، پس ماهي به طور 

 ﴾63﴿ انگيزي راه خود را در دريا پيش گرفت.شگفت
جستيم. پس ود که ما مي)موسي( گفت: اين همان ب

 ﴾64﴿ جستجوکنان ردپاي خود را گرفته و برگشتند.

اي از بندگان ما را يافتند که از نزد خود پس بنده
رحمتي به او داده و از جانب خويش علمي به او 

موسي بدو گفت: آيا تو را  ﴾65﴿ آموخته بوديم.
پيروي کنم به اين شرط که از آنچه به تو آموخته شده 

گفت: تو  ﴾66﴿ رشد است به من بياموزي؟. و ماية

و  ﴾67﴿ تواني همپاي من شکيبايي ورزي.هرگز نمي

تواني در برابر چيزي که از راز و رمز آن چگونه مي
)موسي( گفت:  ﴾68﴿ آگاه نيستي شکيبايي کني؟!.

اگر خداوند بخواهد مرا شکيبا خواهي يافت و در هيچ 
گفت: اگر از من  ﴾69﴿ کنم.کاري از تو نافرماني نمي

کني، دربارة چيزي از من مپرس، تا آنکه پيروي مي
پس به راه افتادند  ﴾71﴿ خودم از آن با تو سخن بگويم.

تا آنکه سوار کشتي شدند، )و خضر( آن را سوراخ 
کرد. )موسي( گفت: آيا آن را سوراخ کردي تا 

گمان کار بسيار بدي سرنشينان را غرق کني؟ بي
( گفت: آيا نگفته بودم که تو )خضر  ﴾71﴿ کردي.

 ﴾72﴿ تواني همراه من شکيبايي کني؟.هرگز نمي

)موسي( گفت: مرا به خاطر آنچه فراموش کردم 
 ﴾73﴿ بازخواست مکن، و در کارم بر من سخت مگير.

پس به راه خود ادامه دادند، آنگاه که به نوجواني 
برخورد کردند و )خضر( او را کشت. )موسي( گفت: 

گمان کار زشت گناه و پاکي را کشتي؟ بين بيآيا انسا
  ﴾74﴿ و ناپسندي کردي.
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َ َصَبح   يَع َمَعح َتطح ن تَسح
قُل لهَك إحنهَك لَ

َ
لَمح أ
َ
 ٧٥ا ۞قَاَل أ
ِۖ قَدح قَاَل إحن  بحّنح َدَها فَََل تَُصَٰحح ِۢ َبعح ء ح

َۡ َُك َعن  تلح
َ
َسأ

ر   ّن ح ُعذح ُ
َت محن له َٰٓ إح  ٧٦ا بَلَغح َل َفٱنَطلََقا َحِته هح

َ
َتَيآ أ
َ
َذآ أ

حُفوُهَما فَوََجَدا  ن يَُضي 
َ
ْ أ ا بَوح

َ
لََها فَأ هح

َ
ٓ أ َعَما َتطح َيٍة ٱسح قَرح

َدار   ۖۥۡ فحيَها جح قَاَمُه
َ
ن يَنَقضه فَأ

َ
ئحَت ا يُرحيُد أ قَاَل لَوح شح
ر   جح
َ
َت َعلَيحهح أ َوَبيحنحَكْۚ قَاَل َهََٰذا فحَراُق بَيحّنح  ٧٧ا تَلهَخذح
حتَ  حُئَك ب نَب 

ُ
ًا َسأ لَيحهح َصَبح َتطحع عه وحيلح َما لَمح تَسح

ح
ا  ٧٨أ مه

َ
أ

رح  َحح
َملُوَن ِفح ٱبلح حَمَسَٰكحنَي َيعح فحيَنُة َفََّكنَتح ل ٱلسه

لحك   يَبَها َوََكَن َوَرآَءُهم مه عح
َ
نح أ
َ
َردتُّ أ

َ
ُخُذ ُكه  فَأ

ح
يَأ

ب   ا  ٧٩ا َسفحيَنٍة َغصح مه
َ
ح َوأ محَننيح بََواهُ ُمؤح

َ
 ٱلحُغَلَُٰم فَََّكَن أ

َيَٰن   ن يُرحهحَقُهَما ُطغح
َ
ٓ أ يَنا ر  ا فََخشح ن  ٨٠ا َوُكفح

َ
ٓ أ نَا َردح

َ
فَأ

لَُهَما َربُُّهَما َخيح   ة  ُيبحدح حنحُه َزَكوَٰ قحَرَب  ا م 
َ
ا  ٨١ا رُۡحح  َوأ مه

َ
َوأ
يَنةح  حَمدح ح ِفح ٱل حيَمنيح ح يَت َداُر َفََّكَن لحُغَلََٰمنيح ح

َوََكَن ٱۡلح
هُهَما َوََكنَ  َِتحَتُهۥ َكَن   بُوُهَما َصَٰلحح   ل

َ
ن أ

َ
َراَد َربَُّك أ

َ
ا فَأ
َة   رحَجا َكَنَُهَما رَۡحح َتخح ُهَما َويَسح ُشده

َ
ٓ أ حَكْۚ  َيبحلَُغا ب  حن ره م 

طحع  وحيُل َما لَمح تَسح
ح
حَك تَأ َٰل رحيِۚ َذ مح

َ
َوَما َفَعلحُتُهۥ َعنح أ

لَيحهح َصَبح   ِۖ قُلح َويَسح  ٨٢ا عه ح َننيح َقرح
لُونََك َعن ذحي ٱلح

 
َ
ًرا َسأ حنحُه ذحكح  ٨٣تحلُواْ َعلَيحُكم م 
 
 
 
 
 
 
 

)خضر( گفت: مگر به تو نگفتم که همانا تو با من توان 

)موسي( گفت: اگر  ﴾75﴿ شکيبايي را نخواهي داشت.

بعد از اين از تو دربارة چيزي پرسيدم، با من همراهي 

پس  ﴾76﴿ گمان از سوي من معذور هستي.مکن، بي

ا به روستياي رسيدند، از اهالي به راه خود ادامه دادند ت

آن غذا خواستند، ولي آنان از مهمان کردن آن دو 

خودداري ورزيدند، و در آن جا ديواري يافتند که 

خواست بيفتد، پس )خضر( آن را راست )و درست( مي

توانستي در خواستي ميکرد. )موسي( گفت: اگر مي

)خضر( گفت: اين  ﴾77﴿ برابر اين کار مزدي بگيري.

)ديگر زمان( جدايي من و توست، من تو را از حکمت 

و راز کارهايي که در برابر آن نتوانستي شکيبايي کني 

اما آن کشتي از آن مستمنداني  ﴾78﴿ سازم.آگاه مي

کردند، و )من( خواستم آن را بود که در دريا کار مي

معيوب سازم، چون سر راهشان پادشاهي بود که هر 

و اما آن  ﴾79﴿ کرد.ميکشيت )سالمي( را غصب 

نوجوان، پدر ومادرش با ايمان بودند، پس ترسيديم که 

پس  ﴾81﴿ سرکشي و کفر را به آنها تحميل کند.

خواستيم که پروردگارشان به جاي او فرزند پاکتر و 

و اما ديوار از  ﴾81﴿ تري به ايشان عطا فرمايد.مهربان

آنِ دو کودک يتيم بود، و زير ديوار گنجي وجود 

داشت که مال ايشان بود، و پدرشان )مردي( نيکوکار 

بود و پروردگارت خواست که آن دو به سن بلوغ 

برسند و گنج خود را بيرون بياورند و من به دستورخود 

اين کارها را نکردم، اين است تأويل آنچه که نتوانستي 

و دربارة ذي القرنين از  ﴾82﴿ بر آن شکيبايي ورزي.

اي از سرگذشت او را برايتان گوشهپرسند، بگو: تو مي

 ﴾83﴿ بازگو خواهم کرد.
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ء   ح َۡ ح 
ۡرضح َوَءاَتيحَنَُٰه محن ُك 

َ نها ََلُۥ ِفح ٱۡلح ا َسبَب   إحنها َمكه
َبَع َسبًَبا  ٨٤ تح

َ
محسح  ٨٥فَأ رحَب ٱلشه َغ َمغح

َٰٓ إحَذا بَلَ َحِته
ٍ َۡححَئة   ُرُب ِفح َعنيح ۖۡ وحم  َووََجَد عحنَدَها قَ  وََجَدَها َتغح ا

َب ِإَومه  ح ن ُتَعذ 
َ
ٓ أ ا ح إحمه َننيح َقرح

َذ قُلحَنا تََٰيََٰذا ٱلح ن َتتهخح
َ
ٓ أ ا

ن   بُُهۥ  ٨٦ا فحيهحمح ُحسح ح ا َمن َظلََم فََسوحَف ُنَعذ  مه
َ
قَاَل أ

حهۦح  بُُهۥ َعَذاب  ُثمه يَُردُّ إحََلَٰ َرب  ح ر  َفُيَعذ  ا َمنح  ٨٧ا ا نُّكح مه
َ
َوأ

ِۖ وََسَنُقوُل لَُهۥ َجزَ ا فَ َءاَمَن وََعمحَل َصَٰلحح   َّنَٰ ُسح
آًء ٱۡلح

رحنَا يُِسح   مح
َ
َبَع َسبًَبا  ٨٨ا ََلُۥ محنح أ تح

َ
َٰٓ  ٨٩ُثمه أ إحَذا َحِته

م   َٰ قَوح
لُُع لََعَ سح وََجَدَها َتطح مح لحَع ٱلشه لهمح ََنحَعل  بَلََغ َمطح

حن  هُهم م  َتح  ل حَها سح حَما َلَ  ٩٠ا ُدون َنا ب َحطح
َ
حَكۖۡ َوقَدح أ يحهح َكَذَٰل

َبَع َسبًَبا ُثمه  ٩١ا ُخَبح   تح
َ
َ  ٩٢أ َٰٓ إحَذا بَلََغ َبنيح َحِته

يحنح وََجَد محن ُدونحهحَما قَوحم   ده َله يََكاُدوَن ا ٱلسه
َل   َقُهوَن قَوح ُجوَج  ٩٣ َيفح

ح
ح إحنه يَأ َننيح َقرح

ْ تََٰيََٰذا ٱلح قَالُوا
ۡرضح َفَهلح ََنحَعُل لََك 

َ ُدوَن ِفح ٱۡلح سح ُجوَج ُمفح
ح
 َوَمأ

ن ََتحَعَل بَيحَنَنا َوَبيحَنُهمح َسد   
َ
َٰٓ أ قَاَل َما  ٩٤ا َخرحًجا لََعَ

عحيُنو يح 
َ
ح َخيح  فَأ ّن ح فحيهح َرَب 

َعلح بَيحَنُكمح َمكه جح
َ
ٍة أ حُقوه ب

مً  َٰٓ إحَذا َساَوىَٰ  ٩٥ا َوَبيحَنُهمح َردح يدحِۖ َحِته َدح
َءاتُو يح ُزَبَر ٱۡلح

ح َقاَل ٱنُفخُ  َدَفنيح َ ٱلصه َٰٓ إحَذا َجَعلَُهۥ نَار  َبنيح ْۖۡ َحِته ا قَاَل وا
 ٓ ر   َءاتُو يح رحغح َعلَيحهح قحطح

فح
ُ
ن  ٩٦ا أ

َ
ْ أ َطَُٰعٓوا َفَما ٱسح

ب   َتَطَُٰعواْ ََلُۥ َنقح َهُروهُ َوَما ٱسح  ٩٧ا َيظح
همانا به او در زمين قدرت و حکومت داديم و از هر 

پس او و هم  ﴾84﴿ اي بخشيديم.چيزي به او وسيله

تا آنکه به غروبگاه خورشيد  ﴾85﴿ دنبال کرد.سببي را 

رسيد، آن را چنان يافت که )انگار خورشيد( در 

رود، و در آن نزديکي گروهي را اي سياه فرو ميچشمه

يافت. گفتيم: اي ذوالقرنين! )اختيار در دست توست( يا 

دهي و يا نسبت به ايشان خوبي عذاب)شان( مي

ستم کند او را گفت: اما کسي که  ﴾86﴿ کني؟.مي

سوي عذاب خواهي داد سپس در آخرت به

شود و او )نيز( سخت پروردگارش برگردانده مي

و اما کسي که ايمان آورد و  ﴾87﴿ دهد.عذابش مي

کار شايسته انجام دهد پاداش نيکو خواهد داشت و ما 

 به فرمان خود او را به کاري آسان وا خواهيم داشت.

تا اينکه به  ﴾89﴿ ل کرد.اي را دنباسپس وسيله ﴾88﴿

محل طلوع و خورشيد رسيد )و( ديد که آفتاب بر 

تابد که براي آنها در برابر آن پوششي مردماني مي

رفت( و ما از گونه )به پيش مياين ﴾91﴿ ننهاده بوديم.

سپس از  ﴾91﴿ کرد کامالً آگاه بوديم.آنچه مي

ه تا آنگاه که ب ﴾92﴿ اي )ديگر( استفاده کرد.وسيله

يمان دو کوه رسيد، و در فراسوي آن دو کوه گروهي 

گفتند:  ﴾93﴿ فهميدند.را يافت که هيچ سخني را نمي

اي ذوالقرنين! همان يأجوج و مأجوج در اين سرزمين 

اي تباهکارند، پس آيا )راضي هستي( که براي تو هزينه

 مقرر کنيم به شرط آنکه ميان ما و ايشان سدي بسازي؟.

ه پروردگارم )از ثروت و نيرو و گفت: آنچ ﴾94﴿

قدرت( در اختيار من گذاشته، بهتر است. پس مرا ياري 

 کنيد تا ميان شما و ايشان سد بزرگ و محکمي بسازم.

قطعات آهن را براي من بياوريد، تا آنگاه که  ﴾95﴿

بين دو کوه را برابر کرد، گفت: در آن بدميد، تا آنکه 

ته شده بياوريد )آهن( را آتش نمود، گفت: مس گداخ

پس نتوانستند از آن باال رون و  ﴾96﴿ تا بر آن بريزيم.

 ﴾97﴿ )نيز( نتوانستند سوراخي در آن پديد آورند.
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َة    ِۖ َفإحَذا جَ  قَاَل َهََٰذا رَۡحح ح َب  حن ره ح َجَعلَُهۥ م  ُد َرَب  آَء وَعح
ح َحق    ُد َرَب  ۖۡ َوََكَن وَعح َٓء

َضُهمح  ٩٨ا َدَكه َنا َبعح  ۞َوتََركح
ِۖ  ذ  يَوحَمئح  ورح  َيُموُج ِفح َبعحض  َنَُٰهمح َونُفحَخ ِفح ٱلصُّ فََجَمعح
َنا َجَهنهَم يَوحَمئحذ   ٩٩ا ََجحع   َٰفحرحيَن َعرحًضا  وََعَرضح َك

حلح  ١٠٠ل 
رحي َوََكنُواْ ََل 

ُيُنُهمح ِفح غحَطآٍء َعن ذحكح عح
َ
حيَن ََكنَتح أ ٱَّله

ًعا  يُعوَن َسمح َتطح ح  ١٠١يَسح َب ٱَّله َفَحسح
َ
ن أ

َ
ْ أ يَن َكَفُرٓوا

نَا َجَهنهَم  َتدح عح
َ
ٓ أ ا ْۚ إحنه َآَء َلح وح

َ
ٓ أ  عحَبادحي محن ُدو يح

ْ ُذوا َيتهخح
َٰفحرحيَن نُُزَل   َك

حلح َِسحيَن  ١٠٢ ل خح
َ حٱۡلح حُئُكم ب قُلح َهلح نُنَب 

َمًََٰل  عح
َ
َيا وَُهمح  ١٠٣أ نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ ُيُهمح ِفح ٱۡلح حيَن َضله َسعح ٱَّله

 
َ
ُنوَن ُصنحًعا َُيحَسُبوَن أ حيَن  ١٠٤نهُهمح ُُيحسح ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله

ُ
أ

ْ أَِب َمَٰلُُهمح َكَفُروا عح
َ
حهۦح فََحبحَطتح أ حهحمح َولحَقآئ تََٰيَٰتح َرب 

ن   ٓ  ١٠٥ا فَََل نُقحيُم لَُهمح يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح َوزح حَك َجَزا َٰل ؤُُهمح َذ
 َءاتََٰيَِٰتح َورُسُ 

ْ َُذٓوا ْ َوٱَّته حَما َكَفُروا  ١٠٦لح ُهُزًوا َجَهنهُم ب
َٰلحَحَٰتح ََكنَتح لَُهمح  ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا حيَن َءاَمُنوا إحنه ٱَّله

َدوحسح نُُزًَل  َُٰت ٱلحفحرح حيَن فحيَها ََل َيبحُغوَن  ١٠٧َجنه َخَِٰلح
َوَل   ُر محَداد   ١٠٨ َعنحَها حح َحح حَُكحَمَٰتح قُل لهوح ََكَن ٱبلح ا ل 
ح نَلَفحَد  نَرَب 

َ
ُر َقبحَل أ َحح ئحَنا  ٱبلح ح َولَوح جح تَنَفَد َُكحَمَُٰت َرَب 

حمحثحلحهۦح َمَدد   نَا۠ بََّش  قُلح إحنهَمآ  ١٠٩ا ب
َ
حثحلُُكمح يُوَۡحَٰٓ إحََله  أ م 

 ْ ۖۡ َفَمن ََكَن يَرحُجوا د  ٓ إحَلَُٰهُكمح إحَلَٰه  َوَٰحح َما نه
َ
حهۦح أ لحَقآَء َرب 

َملح َعَمَل   حعحبَ  َصَٰلحح  فَلحَيعح حكح ب َحَدُۢا ادَ ا َوََل يُّشح
َ
ۦٓ أ حهح ةح َرب 

١١٠ 
 
 
 
 

گفت: اين رحمتي از سوي پروردگار من است، و 
هرگاه وعدة پروردگارم فرا رسد آن را ويران و با زمين 

و  ﴾98﴿ کند، و وعدة پروردگارم حق است.يکسان مي
سازيم تا برخي در برخي در آن روز ما آنان را رها مي

ا کامالً گرد موج زنند، و در صور دميده شود، و آنان ر
و جهنم را آن روز به طرز شگفتي به  ﴾99﴿ آوريم.مي

که چشمانشان از کساني ﴾111﴿ دهيم.کافران نشان مي
توانستند )حق( را )ديدن( آيات من در پرده بود و نمي

برند که به جز من، آيا کافران گمان مي ﴾111﴿ بشنوند.
 بندگان مرا کارساز و سرپرست خود گيرند؟ همانا ما

. ايمجهنم را براي پذيرايي از کافران آماده کرده
بگو: آيا شما را از زيانکارترين مردم آگاه  ﴾112﴿

اند که کوششان در دنيا بر آنان کساني ﴾113﴿ سازم؟.
 کنند.برند که کار نيک ميباد رفت و خود گمان مي

اينان کساني هستند که به آيات پروردگارشان  ﴾114﴿
دند، در نتيجه اعمالشان باطل شد و و لقاي او کفر ورزي

به هدر رفت و روز قيامت هيچ ارزش )و منزلتي( 
اين سزاي آنهاست به  ﴾115﴿ برايشان نخواهيم نهاد.

کيفر آنکه کفر ورزيدند و آيات و پيامبرانم را به 

که ايمان گمان کسانيبي ﴾116﴿ مسخره گرفتند.

ردوس آوردند و کارهاي شايسته انجام دادند باغهاي ف
جاودانه در  ﴾117﴿ جايگاه پذيرايي از ايشان است.

 کنند.مانند، از آنجا درخواست انتقال نميآنجا مي
بگو: اگر دريا براي سخنان پروردگارم جوهر  ﴾118﴿

شود، پيش از آنکه سخنان پروردگارم پايان پذيرد، 
بدون شک دريا تمام خواهد شد، هر چند همسان آن 

بگو: من فقط  ﴾119﴿ وريم.دريا را به )کمک( آن آ
شود که معبود بشري مانند شما هستيم، به من وحي مي

بر حق شما يکي است )و بس(، پس هرکس که 
خواهان ديدار پروردگار خويش است بايد کار شايسته 
 کند و در پرستش پروردگارش کسي را شريک نسازد.

﴿111﴾ 
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 َيمَ ُسوَرةُ َمرح 
ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلره  يمح ِمۡسِب ٱَّلله  حح

ح  ١ٓكهيٓعٓص  َتح َرب  ُر رَۡحح
 إحذح  ٢َك َعبحَدهُۥ َزَكرحيهآ ذحكح

حَدآًء َخفحي    ُم  ٣ا نَاَدىَٰ َربهُهۥ ن ح إحّن ح وََهَن ٱلحَعظح قَاَل َرب 
ُس َشيحب  محّن ح 

ح
أ َتَعَل ٱلره ح َوٱشح حَك َرب  حُدََعٓئ ُكنُۢ ب

َ
ا َولَمح أ

َ مح  ٤ا َشقحي    ََٰلح َمَو
ح ُت ٱل فح ن َوَرآءحي َوََكنَتح ِإَوّن ح خح

ِتح ََعقحر  
َ
َرأ نٱمح ُ يَرحثُّنح  ٥ا َك َوَلح   ا َفَهبح َلح محن له

ي   َوَيرحُث محنح  ح رَضح ُه َرب 
َعلح ُقوَبۖۡ َوٱجح  ٦ا َءالح َيعح

ٓ إحنها  ُمُهۥ َُيح تََٰيََٰزَكرحيها حُغَلٍَٰم ٱسح َك ب ُ ح ُۥ  ََيَٰ نُبَّش  لَمح ََنحَعل َله
ي    َٰ يَُكوُن َلح ُغَلَٰم   قَاَل  ٧ا محن َقبحُل َسمح

ّنه
َ
ح أ  َرب 

ِتح ََعقحر  
َ
َرأ كحََبح عحتحي   ا َوََكنَتح ٱمح

ُت محَن ٱلح  ٨ا َوَقدح بَلَغح
حَك قَاَل  ح  قَاَل َكَذَٰل ه َهني 

ُتَك محن َوقَدح خَ  َربَُّك ُهَو لََعَ َلقح
ۖۡ  ٩ا َقبحُل َولَمح تَُك َشيح  ٓ َءايَة  ح

َعل َل  ح ٱجح قَاَل  قَاَل َرب 
َله َءاَيتُ 

َ
ََٰث ََلَال  َك أ حَم ٱنلهاَس ثََل

 ١٠ا َسوحي    تَُكل 
َٰ قَوحمحهۦح محَن  ن فََخَرَج لََعَ

َ
وحَۡحَٰٓ إحََلحهحمح أ

َ
َرابح فَأ مححح

ح ٱل
َرة   حُحواْ بُكح ي    َسب   ١١ا وََعشح

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 سوره مريم
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

ز )اين( يادي است ا ﴾1﴿ کاف. ها. يا. عين. صاد.

 ﴾2﴿ اش زکريا.مرحمت پروردگارت نسبت به بنده

 آنگاه که پروردگارش را آهسته )و آرام( ندا کرد.

گفت: پروردگارا! استخوانم سست شده است. و  ﴾3﴿

هاي پيري سر مرا فرا گرفته است و پروردگارا! شعله

و من پس از خود  ﴾4﴿ ام.هرگز در دعايت نااميد نبوده

مسرم نازا بوده است، پس از از بستگانم بيمناکم، و ه

که از من و از  ﴾5﴿ نزد خويش جانشيني به من ببخش.

آل يعقوب ارث ببرد، و اي پروردگار! او را پسنديده 

اي زکريا! ما تو را به کودکي نويد  ﴾6﴿ قرار ده.

دهيم که نام او يحيي است و پيش از اين کسي را مي

ا چگونه گفت: پروردگارا! مر ﴾7﴿ ايم.همنام او نکرده

پسري خواهد بود حال آنکه همسرم نازا است و )خود 

 ﴾8﴿ ام.نيز( به غايت پيري رسيده و فرتوت شده

گونه است، پروردگار تو گفته است که فرمود: همين

اين )کار( بر من آسان است و به راستي پيش از اين تو 

گفت:  ﴾9﴿ را در حالي آفريدم که هيچ چيزي نبودي.

ات آن اي برايم بگذار، فرمود: نشانهپروردگارا! نشانه

تواني با مردم سخن است که سه شبانه روز تمام نمي

پس از  ﴾11﴿ بگويي با وجود اينکه سالم و تندرستي.

محراب نماز بيرون آمد، آنگاه به آنان اشاره کرد که 

 ﴾11﴿ صبح و شام تسبيح گوييد.
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ََيَٰ يَ تََٰيَٰ  ة ِۖ  حح حُقوه كحَتََٰب ب
َم َصبحي   َوَءاتَ  ُخذح ٱلح ُكح

ا يحَنَُٰه ٱۡلح
ۖۡ وََحَنان   ١٢ ة  نها َوَزَكوَٰ ُ حن له يحهح  ١٣ا َوََكَن تَقحي    ا م  َ َٰلح حَو ُۢا ب َوَبره
ي   َولَمح  َ  ١٤ا يَُكن َجبهاًرا َعصح وََسَلٌَٰم َعلَيحهح يَوحَم ُولح

كحَتَٰبح  ١٥ا َوَيوحَم ُيبحَعُث َحي   َوَيوحَم َيُموُت 
َوٱذحُكرح ِفح ٱلح

يَ  لحَها َمََّكن  َم إحذح ٱنتََبَذتح َمرح هح
َ
قحي   محنح أ  ١٦ا ا َۡشح
َجاب   حهحمح حح ََذتح محن ُدون

ٓ إحََلحَها ُروَحَنا ا فَٱَّته رحَسلحَنا
َ
فَأ

ٓ  ١٧ا ا َسوحي   َفَتَمثهَل لََها بََّش   حٱلرهِنَٰمۡح قَالَتح إحّن ح ُعوُذ ب
َ
 أ

۠  ١٨ا محنَك إحن ُكنَت تَقحي    نَا
َ
ٓ أ َما حكح رَُسوُل قَاَل إحنه َرب 

َهَب لَكح ُغَلَٰم  
َ
َٰ يَُكوُن َلح  ١٩ا ا َزكحي   ۡلح

ّنه
َ
 ُغَلَٰم  قَالَتح أ
ُك بَغحي   

َ
ّنح بََّش  َولَمح أ َسسح حكح  ٢٠ا َولَمح َيمح َقاَل قَاَل َكَذَٰل

 ۡۖ ح  ه َهني 
َعلَ  َربُّكح ُهَو لََعَ َجح ۥٓ َءايَة  َونلح َة   ُه حلنهاسح َورَۡحح  ل 
مح 
َ
ْۚ َوََكَن أ حنها ي   ر  م  ضح قح حهۦح  ٢١ا ا مه ۞فََحَملَتحُه فَٱنتََبَذتح ب

ي   َمََّكن   عح  ٢٢ا ا َقصح ذح َمَخاُض إحََلَٰ جح
ح َجآَءَها ٱل

َ
فَأ

لَةح  ي  ٱنلهخح يحتَّنح محتُّ َقبحَل َهََٰذا َوُكنُت نَسح
ا قَالَتح تََٰيَٰلَ

ن ي   مه  َِتحَز يح قَدح َجَعَل  ٢٣ا سح
َله
َ
ٓ أ ََٰها محن َِتحتحَها َفَناَدى

لَةح  ٢٤ا كح َِتحَتكح ََسحي   َربُّ  عح ٱنلهخح حذح حٓي إحََلحكح ِبح َوُهز 
 ٢٥ا ا َجنحي   تَُسَٰقحطح َعلَيحكح ُرَطب  

 
 
 
 
 
 
 
 

اي يحيي! کتاب را با قوّت بگير، و به او در کودکي 

و از فضل خود به او مهر و  ﴾12﴿ حکمت داديم.

محبت فراوان داديم، و برکت و پاکي نصيبش کرديم، 

و نسبت به پدر و مادرش  ﴾13﴿ گار بود.و پرهيز

و  ﴾14﴿ نيکوکار بود، و گردنکش و نافرمان نبود.

ميرد و سالم بر او روزي که به دنيا آمد و روزي که مي

و در اين  ﴾15﴿ شود.روزي که زنده برانگيخته مي

کتاب از مريم ياد کن، آنگاه که در ناحية شرقي )بيت 

و در  ﴾16﴿ فت.اش کناره گرالمقدس( از خانواده

برابر آنان پوششي برگرفت، آنگاه روح خويش را 

سوي او فرستاديم که در شکل انساني کامل بر او به

گفت: من از تو به خداي مهربان پناه  ﴾17﴿ ظاهر شد.

)جبرئيل( گفت:  ﴾18﴿ برم اگر پرهيزگار هستي.مي

اي من فرستادة پروردگارت هستم تا به تو پسر پاکيزه

گفت: چگونه پسري خواهم داشت حال  ﴾19﴿ ببخشم.

 ام؟.آنکه بشري به من دست نزده و زناکار )هم( نبوده

گفت: بدينسان است، پروردگارت فرموده است  ﴾21﴿

اي که اين )کار( براي من آسان است، و تا او را معجزه

براي مردمان گردانيم و رحمتي از سوي خود سازيم و 

پس به  ﴾21﴿ ست.)اين تصميم( کاري انجام يافتني ا

او باردار و حامله گشت، سپس او را با خود به جاي 

آنگاه درد زايمان او را در کنار  ﴾22﴿ دور دستي برد.

تنة خرمايي کشاند. گفت: اي کاش پيش از اين مرده 

آنگاه  ﴾23﴿ بودم و از يادها فراموش شده بودم.

)فرشته( از پايين او، ندا داد که اندوهگين مباش، به 

اي پديد آورده تر از تو چشمهي پروردگارت پايينراست

و تنة درخت خرما را بجنبان و تکان بده  ﴾24﴿ است.

 ﴾25﴿ تا بر تو خرماي تازه چيده شده فرو ريزد.



 سوره مريم                        317                                                      ترمجه معانى قرآن كريم     
 

 

حي َعيحن   َبح َوقَر  َ لُُكح َوٱۡشح
َحد  فَ

َ
بََّشح أ

ا تََريحنه محَن ٱلح ۖۡ َفإحمه ا ا
 ٓ ِنَٰمۡح  َفُقولح حلره َوحَم َصوحم  إحّن ح نََذرحُت ل حَم ٱَلح َكل 

ُ
ا فَلَنح أ

ي    تَتح  ٢٦ا إحنسح
َ
َيُم لََقدح فَأ ۖۥۡ قَالُواْ تََٰيََٰمرح َمَها َِتحمحلُُه حهۦح قَوح ب
ئحتح َشيح  بُوكح  ٢٧ا ا َفرحي   جح

َ
َت َهَُٰروَن َما ََكَن أ خح

ُ
أ َيَٰٓ

 َسوحء  
َ
َرأ كح بَغحي   َوَما ََكنَتح  ٱمح مُّ

ُ
َشاَرتح إحََلحهحِۖ  ٢٨ا أ

َ
فَأ

 ُ حُم َمن ََكَن ِفح قَال دح َصبحي   واْ َكيحَف نَُكل  َمهح
ح َقاَل  ٢٩ا ٱل

حي   إحّن ح َعبحُد ٱ ّنح نَب
َ ٱلحكحَتََٰب وََجَعلَ َّٰنح ح َءاتَى  ٣٠ا َّلله

ّنح ُمَبارَ 
ةح وََجَعلَ لَوَٰ حٱلصه َصَّٰنح ب وح

َ
َن َما ُكنُت َوأ يح

َ
ًَك أ

ُت َحي    ةح َما ُدمح َكوَٰ ِتح  ٣١ا َوٱلزه َ َٰلح حَو ُۢا ب ّنح  َوَبره
َولَمح ََيحَعلح

ُموُت  ٣٢ا ا َشقحي   َجبهار  
َ
تُّ َوَيوحَم أ ه يَوحَم ُولح َلَُٰم لََعَ َوٱلسه

بحَعُث َحي   
ُ
َل  ٣٣ا َوَيوحَم أ َيَمۖۡ قَوح حَك عحيََس ٱبحُن َمرح َٰل َذ
ح  َق 
وَن ٱۡلح ََتُ حي فحيهح َيمح َذ  ٣٤ٱَّله ن َيتهخح

َ
ح أ ه َما ََكَن َّللح

ۥْٓۚ  محن َوَل ِۖ  ر   ُسبحَحََٰنُه مح
َ
ۥ إحَذا قَََضَٰٓ أ حنهَما َيُقوُل ََلُ ا فَإ

ْۚ ِإَونه ٱ ٣٥ُكن َفَيُكوُن  ُبُدوهُ ح َوَربُُّكمح فَٱعح َ َرَب  َّلله
َرَٰط   َتقحيم   َهََٰذا صح سح َزاُب محنُۢ  ٣٦مُّ حح

َ َتلََف ٱۡلح فَٱخح
ۖۡ فََويحل   حيَن كَ  بَيحنحهحمح حَّله يٍم ل  ٍم َعظح َهدح يَوح شح ْ محن مه َفُروا

سح  ٣٧
َ
َٰلحُموَن أ نح ٱلظه ۖۡ َلَٰكح تُوَنَنا

ح
ح يَوحَم يَأ بحِصح

َ
حهحمح َوأ محعح ب
َوحَم ِفح َضَلَٰل  

بحني   ٱَلح   ٣٨ مُّ
 
 
 
 
 
 

 

پس بخور و بنوش وچشم را روشن دار، و هرگاه کسي 

از آدميان را ديدي، بگو: من براي خداوند مهربان 

ام بنابراين امروز با هيچ انساني سخن روزي نذر کرده

آنگاه او را برداشت و پيش اقوام  ﴾26﴿ گفت.نخواهم 

و خويشان خود برد، گفتند: اي مريم! عجب کار زشتي 

اي خواهر هارون! نه پدرت مرد بدي  ﴾27﴿ اي؟.کرده

)مريم( به آن  ﴾28﴿ بود، و نه مادرت بدکاره بود؟.

)کودک( اشاره کرد، گفتند: ما چگونه با کودکي که 

)عيسي(  ﴾29﴿ در گهواره است سخن بگوييم؟!.

گفت: من بندة خدا هستم، به من کتاب داده و مرا 

و مرا هر جا که باشم  ﴾31﴿ پيامبر گردانيده است.

خجسته و مبارک داشته، و مرا به خواندن نماز و دادن 

 زکات تا وقتي که زنده باشم سفارش کرده است.

و به نيک رفتاري با مادرم )مرا سفارش نموده(.  ﴾31﴿

و  ﴾32﴿ بد رفتار قرار نداده است. و مرا زورگو و

ميرم و روزي روزي که به دنيا آمدم و روزي که مي

شوم از هر آفت و کيدي در که زنده برانگيخته مي

اين است عيسي پسر مريم، سخن درستي  ﴾33﴿ امانم.

خداوند را نسزد که  ﴾34﴿ کنند.که در آن ترديد مي

ي ناروا، هافرزندي داشته باشد، او پاک است از تهمت

هرگاه ارادة انجام کاري بکند تنها کافي است که به او 

گمان و بي ﴾35﴿ شود!.بگويد: بشو! آنگاه موجود مي

خداوند پروردگار من و پروردگار شماست. پس او را 

آنگاه گروهها در  ﴾36﴿ بپرستيد، اين است راه راست.

ميان خود اختالف ورزيدند، پس واي بر کساني که 

چقدر شنوا و  ﴾37﴿ از مشاهدة روز بزرگ.کافر شدند 

آيند، اما باشند روزي که به پيش ما ميچقدر بينا مي

 برند.ستمکاران امروز در گمراهي آشکاري به سر مي

﴿38﴾ 
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لَة   ُر وَُهمح ِفح َغفح مح
َ َ ٱۡلح ةح إحذح ُقَضح َ َِسح

رحُهمح يَوحَم ٱۡلح نذح
َ
 َوأ

محُنوَن وَُهمح ََل يُ  ۡرَض َوَمنح إحنها ََنحُن نَ  ٣٩ؤح
َ رحُث ٱۡلح

كحَتَٰبح  ٤٠َعلَيحَها ِإَوََلحَنا يُرحَجُعوَن 
َوٱذحُكرح ِفح ٱلح

يق   ح د  بحيهح  ٤١ا نهبحيًّا إحبحَرَٰهحيَمْۚ إحنهُهۥ ََكَن صح
َ
إحذح قَاَل ۡلح

بَتح 
َ
أ ُ َوََل ُيغحّنح َيَٰٓ َمُع َوََل ُيبحِصح ُبُد َما ََل يَسح حَم َتعح ل

بَتح  ٤٢ا َعنَك َشيح 
َ
أ إحّن ح قَدح َجآَءّنح محَن ٱلحعحلحمح َما  َيَٰٓ

َرَٰط   َك صح دح هح
َ
ٓ أ ّنح حَك فَٱتهبحعح ت

ح
بَتح ََل  ٤٣ا ا َسوحي   لَمح يَأ

َ
أ َيَٰٓ
حلرهِنَٰمۡح  يحَطََٰن ََكَن ل يحَطََٰنۖۡ إحنه ٱلشه ُبدح ٱلشه ي   َتعح  ٤٤ا َعصح
ح  َك َعَذاب  م  ن َيَمسه

َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ بَتح إحّن ح

َ
أ   َن ٱلرهِنَٰمۡحَيَٰٓ

يحَطَٰنح َوَلح   
حلشه نَت َعنح  ٤٥ا َفَتُكوَن ل

َ
َراغحٌب أ

َ
قَاَل أ

حَهِتح  ُجرح يح َءال رحَُجَنهَكۖۡ َوٱهح
َ
حن لهمح تَنَتهح َۡل إحبحَرَٰهحيُمۖۡ لَئ َيَٰٓ

ِۖ قَاَل  ٤٦ا َملحي    ٓ ح فحُر لََك َرَب  َتغح سح
َ
إحنهُهۥ  َسَلٌَٰم َعلَيحَكۖۡ َسأ

ََتحُلكُ  ٤٧ا ََكَن َبح َحفحي    عح
َ
ُعوَن محن ُدونح َوأ مح َوَما تَدح

ح َشقحي    حُدََعٓءح َرَب  ُكوَن ب
َ
ٓ أ َله
َ
ح َعََسَٰٓ أ ُعواْ َرَب  دح

َ
ح َوأ ا ٱَّلله
ُبُدوَن محن  ٤٨ لَُهمح َوَما َيعح ََتَ ا ٱعح ح وََهبحَنا فَلَمه ُدونح ٱَّلله

 
ُقوَبۖۡ َولُُك   َحََٰق َوَيعح ۥٓ إحسح حي   ََلُ َنا نَب

َووََهبحنَا  ٤٩ا  َجَعلح
ٍق َعلحي   لَهُ  دح حَساَن صح َتحَنا وََجَعلحَنا لَُهمح ل حن رهۡحح  ٥٠ا م م 

ْۚ إحنهُهۥ ََكَن ُُمحَلص   كحَتَٰبح ُموََسَٰٓ
ا َوََكَن َوٱذحُكرح ِفح ٱلح

  ٥١ا  نهبحي   رَُسوَل  
 
 
 
 
 
 

برند، و ايمان و آنان را که )اينک( در غفلت به سر مي

از کار  آورند از روز حسرت بترسان، آنگاه که کارنمي

گمان ما زمين و همة کساني را که بي ﴾39﴿ گذرد.مي

سوي ما بريم و بهبر روي آن هستند به ارث مي

و در اين کتاب ابراهيم را  ﴾41﴿ شوند.برگردانده مي

 ﴾41﴿ گمان او راست کردار و پيامبر بود.ياد کن، بي

هنگامي که به پدرش گفت: پدر جان! چرا چيزي را 

بيند و چيزي را از شنود و نمينمي کني کهپرستش مي

اي پدر! از دانش چيزي به من  ﴾42﴿ کند؟.تو دور نمي

رسيده که به تونرسيده است، پس، از من پيروي کن تا 

اي پدر! شيطان  ﴾43﴿ تو را به راه راست رهنمود کنم.

را پرستش مکن، به راستي که شيطان خداي مهربان را 

ترسم که از اين مي اي پدرم! من ﴾44﴿ عصيانگر است.

عذابي از سوي خداوند مهربان به تو برسد و آنگاه 

)پدر ابراهيم( گفت: اي  ﴾45﴿ همدم شيطان شوي.

ابراهيم! آيا تو از خدايان من رويگرداني؟ اگر بازنيايي 

قطعاً تو را سنگسار خواهم کرد، و براي مدت مديدي 

)ابراهيم(  ﴾46﴿ از من دور شو و با من صحبت مکن.

ت: سالم بر تو، من از پروردگارم برايت آمرزش گف

 ﴾47﴿ خواهم خواست، که او در حق من مهربان است.

گيري پرستيد، کنارهو از شما و از آنچه به جز خدا مي

خوانم، کنم، و پروردگارم را )به نيايش( ميو دوري مي

 باشد که در پرستش پروردگارم نااميد و ناکام نباشم.

ان و از آنچه به جاي خدا پس چون از آن ﴾48﴿

پرستيدند دوري کرد اسحاق و يعقوب را به او مي

و از رحمت  ﴾49﴿ بخشيديم و هر يک پيامبري بود.

خويش به ايشان بخشيدم و آنان را نيکونام و بلند آوازه 

و در اين کتاب از موسي ياد کن، به  ﴾51﴿ گردانيديم.

 بود. اي پيامبرراستي که او خلوص يافته، و فرستاده

﴿51﴾  
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بحَنَُٰه ََنحي    َمنح َوَقره يح
َ ورح ٱۡلح  ٥٢ا َوَنََٰديحَنَُٰه محن َجانحبح ٱلطُّ

حي   َووَ  َخاهُ َهَُٰروَن نَب
َ
ٓ أ َتحَنا َوٱذحُكرح  ٥٣ا َهبحَنا ََلُۥ محن رهۡحح

ْۚ إحنهُهۥِفح ٱلح  َمَٰعحيَل ح ٱََكنََصادحَق  كحَتَٰبح إحسح دح َوََكَن وَعح ل
 َوََك  ٥٤ا  نهبحي   رَُسوَل  

ح
هح َن يَأ

َ
ح  ۥلَهُ ُمُر أ ةح ٱب لَوَٰ ةح لصه َكوَٰ َوٱلزه
ي    حهۦح َمرحضح كحَتَٰبح  ٥٥ا َوََكَن عحنَد َرب 

َوٱذحُكرح ِفح ٱلح
يق   إحدحرحيَسْۚ إحنهُهۥ ََكنَ  ح د  َنَُٰه َمََّكنًا  ٥٦ا ا نهبحي   صح َوَرَفعح

نحَعَم  ٥٧َعلحيًّا 
َ
حيَن أ ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله

ُ
حَن أ يحهحم م 

ُ َعلَ ٱَّلله
ح  نح َۡحَلحَنا َمَع نُوح  ٱنلهبحي  حيهةح َءاَدَم َومحمه َومحن  َن محن ُذر 

ْٓۚ إحَذا  َنا َتبَيح َنا َوٱجح نح َهَديح َٰٓءحيَل َومحمه َر حيهةح إحبحَرَٰهحيَم ِإَوسح ُذر 
يحهحمح َءاتََٰيَُٰت ٱلرهِنَٰمۡح ْۤاوُّرَخ

ي    ۤاٗدَّجُس ُتتحَلَٰ َعلَ ا۩ َوُبكح
هحمح  ٥٨ دح َة ۞فََخلََف محنُۢ َبعح لَوَٰ ْ ٱلصه َضاُعوا

َ
َخلحٌف أ

َن َغيًّا  ِۖ فََسوحَف يَلحَقوح َهَوَٰتح ْ ٱلشه َبُعوا إحَله َمن  ٥٩َوٱته
َنهَة تَاَب َوَءاَمَن وََعمحَل َصَٰلحح   ُخلُوَن ٱۡلح ْوَلَٰٓئحَك يَدح

ُ
ا فَأ

لَُموَن َشيح  ِتح وَ  ٦٠ا َوََل ُيظح
ٍن ٱله َٰتح َعدح َعَد َجنه

َمَُٰن عحَباَدهُۥ  تحي   ٱلرهحح
ح
ُدهُۥ َمأ ِۚ إحنهُهۥ ََكَن وَعح َغيحبح

حٱلح  ٦١ا ب
َمُعوَن فحيَها لَ  ًوا إحَله َسَلَٰم  َله يَسح ۖۡ َولَُهمح رحزحُقُهمح فحيَها غح ا

َرة   ي    بُكح ِتح  ٦٢ا وََعشح
َنهُة ٱله حلحَك ٱۡلح نُورحُث محنح ت

حَكۖۡ َومَ  ٦٣ا عحَبادحنَا َمن ََكَن تَقحي    رح َرب  مح
َ
حأ  ب
ُل إحَله ا نَتَََنه

حَكْۚ َوَما ََكَن ََلُۥ  َٰل َ َذ يَنا َوَما َخلحَفَنا َوَما َبنيح يحدح
َ
َ أ َما َبنيح
ي      ٦٤ا َربَُّك نَسح

 

و ما او را از طرف راست کوه طور ندا داديم و او را 

و ما از  ﴾52﴿ نزديک گردانديم و با او سخن گفتيم.

 هارون پيامبر را به او داديم.سرِ رحمت خوش، برادرش 

و در اين کتاب اسماعيل را ياد کن، همانا او در  ﴾53﴿

 هايش راست بود و فرستاده و پيامبر خدا بود.وعده

اش را به اقامة نماز و پرداختن و او خانواده ﴾54﴿

داد و در پيشگاه پروردگارش پسنديده زکات فرمان مي

ياد کن، همانا و در اين کتاب، ادريس را  ﴾55﴿ بود.

و  ﴾56﴿ او بسيار راست کردار، و پيامبري بزرگ بود.

آنان پيامبراني بودند  ﴾57﴿ او را منزلتي بلند فرا برديم.

که خداوند نعمت برايشان ارزاني داشت، از ساللة آدم، 

و از فرزندان کساني که با نوح سوار کشتي کرديم، و 

ي که آنان از دودمان ابراهيم و يعقوب، و از زمرة کسان

را رهنمود کرده و برگزيده بوديم، هرگاه آيات 

کنان و شد سجدهخداوند مهربان بر آنان خوانده مي

آنگاه پس از آنان  ﴾58﴿ افتادند.گريان )به زمين( مي

فرزندان ناخلفي جانشين شدند که نماز را هدر دادند و 

ها)ي نفساني( پيروي کردند و )مجازات( از خواسته

مگر کساني که توبه  ﴾59﴿ خواهند يافت.گمراهي را 

کنند و ايمان بياورند و کارهاي شايسته انجام دهند، 

 بينند.شوند و هيچ ستمي نميپس ايشان وارد بهشت مي

باغهاي جاوداني که خداوند در جهان غيب به  ﴾61﴿

بندگانش وعده داده است، و وعدة خدا حقاً تحقق 

اي بيهوده در آن جا ]هيچ[ سخن ﴾61﴿ پذيرد.مي

شنوند، بلکه سالم )مي شنوند(، صبحگاهان و نمي

 ﴾62﴿ شامگاهان خوراک و طعام ايشان آماده است.

اين است آن بهشتي که به هرکس از بندگان ما که 

و )ما  ﴾63﴿ دهيم.پرهيزگار باشد به ميراث مي

آييم، از فرشتگان( جز به فرمان پروردگارت فرود نمي

ما و آنچه پشت سر ما و  آنِ اوست آنچه پيش روي

آنچه ميان اين دو است، و پروردگارت فراموشکار 

  ﴾64﴿ نبوده است.
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ح  َطَبح هُ َوٱصح ُبدح ۡرضح َوَما بَيحَنُهَما فَٱعح
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح رهبُّ ٱلسه

لَُم ََلُۥ َسمحي    حهحۚۦْ َهلح َتعح ن ٦٥ا لحعحَبََٰدت ح
َسَُٰن َوَيُقوُل ٱۡلح

ءحَذا َما محتُّ لََسوحَف 
َ
َرُج َحيًّا  أ خح

ُ
ُكُر  ٦٦أ َو ََل يَذح

َ
أ

َنَُٰه محن َقبحُل َولَمح يَُك َشيح  نها َخلَقح
َ
نَسَُٰن أ ح

 ٦٧ا ٱۡلح
نهُهمح  َ ۡضح نَي ُثمه نَلُحح َيَٰطح نهُهمح َوٱلشه ُّشَ حَك نَلَحح فََوَرب 

َل جَ  ثحي   َحوح ُهمح ُثمه نَلََنح  ٦٨ا َهنهَم جح يُّ
َ
يَعٍة أ ح شح

َعنه محن ُك 
َشدُّ 
َ
حيَن ُثمه نَلَحح  ٦٩ا لََعَ ٱلرهِنَٰمۡح عحتحي    أ حٱَّله لَُم ب عح

َ
ُن أ

لحي    حَها صح َلَٰ ب وح
َ
ْۚ ََكَن  ٧٠ا ُهمح أ  َوارحُدَها

حنُكمح إحَله ِإَون م 
حَك  َٰ َرب 

ي   َحتحم  لََعَ ضح قح حيَن ٱتهَقواْ ثُ  ٧١ا ا مه مه ُنَنّج ح ٱَّله
ثحي    َٰلحمحنَي فحيَها جح نََذُر ٱلظه يحهحمح  ٧٢ا وه

ِإَوَذا ُتتحَلَٰ َعلَ
حَنَٰت  َءاتََٰيَُٰتَنا  يُّ  َبي 

َ
ْ أ حيَن َءاَمُنٓوا حَّله ْ ل حيَن َكَفُروا قَاَل ٱَّله

َقام   ح َخيح  مه َفرحيَقنيح
ي   ٱلح َسُن نَدح حح

َ
َنا  ٧٣ا ا َوأ لَكح هح

َ
َوَكمح أ

َثَٰث  
َ
َسُن أ حح

َ
ٍن ُهمح أ حن قَرح ي  َقبحلَُهم م  قُلح َمن  ٧٤ا ا َورحءح

َٰٓ إحَذا ََكَن ِفح  اْۚ َحِته َمَُٰن َمدًّ ُددح ََلُ ٱلرهحح َلَٰلَةح فَلحَيمح  ٱلضه
اَعَة  ا ٱلسه ا ٱلحَعَذاَب ِإَومه ْ َما يُوَعُدوَن إحمه ا وح

َ
َرأ

لَُموَن َمنح ُهَو َۡش    ََّكن   فََسَيعح َعُف ُجند  مه ضح
َ
 ٧٥ا ا َوأ

ْ ُهد  َوَيزحيُد ٱ ا َتَدوح حيَن ٱهح ُ ٱَّله  َوٱلحَبَٰقحَيَُٰت  ىُۗ َّلله
حَك  ٌ عحنَد َرب  َٰلحَحَُٰت َخيح ا ثََواب   ٱلصه َردًّ   ٧٦ا وََخيح  مه

 
 
 
 

 

 

 

 

پروردگار آسمانها و زمين و آنچه درميان اين دو است، 

پس او را پرستش کن، و بر عبادت او پايداري ورز، 

و انسان  ﴾65﴿ شناسي؟.آيا همتايي براي او مي

خته خواهم گويد: آيا هنگامي که مُردم، زنده برانگيمي

آورد که ما او را پيش آيا انسان به ياد نمي ﴾66﴿ شد؟.

 از اين در حالي آفريديم که او هيچ چيزي نبود؟!.

پس سوگند به پروردگارت! آنان را همراه با  ﴾67﴿

آوريم، آنگاه همه را در حالي که به شياطين گرد مي

 اند در اطراف دوزخ حاضر خواهيم کرد.زانو درآمده

از ميان هر گروهي افرادي را بيرون  سپس ﴾68﴿

تر کشيم که در برابر خداوند مهربان از همه سرکشمي

سپس ما به آنان که براي درآمدن به  ﴾69﴿ اند.بوده

و کسي از شما نيست  ﴾71﴿ آتش سزاوارترند داناتريم.

شود. اين امر، حتمي و مگر اينکه وارد آن )دوزخ( مي

سپس  ﴾71﴿ تان.فرماني قطعي است. بر پروردگار

دهيم و ستمگران را به زانو پرهيزگاران را نجات مي

و چون آيات روشن  ﴾72﴿ سازيم.افتاده در آن رها مي

گويند، ما بر آنان خوانده شود، کافران به مؤمنان مي

کداميک از دو گروه جايگاه بهتر و مجلس زيباتري 

و چه نسلها را که پيش از آنان  ﴾73﴿ دارند؟!.

تر و خوش ساز و برگد و از آنان خوشزيستنمي

بگو: هرکس که در  ﴾74﴿ تر بودند نابود کرديم.قيافه

دهد تا گمراهي باشد خداوند مهربان بديشان مهلت مي

آنگاه که آنچه را به آنان وعده داده شده است: يا 

عذاب، يا روز آخرت را ببينند، آنگاه خواهند دانست 

تر و ش ضعيفکه چه کسي جايگاهش بدتر و لشکر

و خداوند بر هدايت کساني که  ﴾75﴿ ناتوانتر است.

هاي ماندگار در نزد افزايد و نيکياند، ميهدايت يافته

تر پروردگارت از حيث پاداش بهتر و خوش سرانجام

  ﴾76﴿ است.
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حي َكَفَر أَِب فََرَءيحَت ٱَّله
َ
وَتنَيه َماَل  أ

ُ
 تََٰيَٰتحَنا َوقَاَل َۡل

ا  طه  ٧٧َوَوَلً
َ
د  أ ََذ عحنَد ٱلرهِنَٰمۡح َعهح مح ٱَّته

َ
ا لََع ٱلحَغيحَب أ

٧٨  ْۚ َعَذابح َُكه
ُتُب َما َيُقوُل َوَنُمدُّ ََلُۥ محَن ٱلح َسَنكح

د   ٧٩ا َمد    حيَنا فَرح ت
ح
َُذواْ   ٨٠ا َونَرحثُُهۥ َما َيُقوُل َوَيأ َوٱَّته

ح َءامحن ُدونح ٱ ح َّلله ْ لَُهمح عحز    َهة  ل َُكونُوا ح ْۚ  ٨١ا َل   َُكه
حهحمح َوَيُكونُوَن  حعحَباَدت ُفُروَن ب ا َسَيكح دًّ يحهحمح ضح

 ٨٢َعلَ
َٰفحرحيَن تَُؤزُُّهمح  َك

نَي لََعَ ٱلح َيَٰطح رحَسلحَنا ٱلشه
َ
ٓ أ ا نه
َ
لَمح تََر أ

َ
أ
ز   
َ
ۖۡ إحنهَما َنُعدُّ لَُهمح َعد    ٨٣ا أ يحهحمح

َجلح َعلَ يَوحَم  ٨٤ا فَََل َتعح
حُمتهقحنَي إحََل ٱ َونَُسوُق  ٨٥ا لرهِنَٰمۡح َوفحد  ََنحُّشُ ٱل

رحمحنَي  ُمجح
ح د  ٱل ََََٰٰعَة  ٨٦ا إحََلَٰ َجَهنهَم وحرح لحُكوَن ٱلشه َله َيمح

ََذ   َمنح ٱَّته
د  إحَله ََذ  ٨٧ا عحنَد ٱلرهِنَٰمۡح َعهح ْ ٱَّته َوقَالُوا

َمَُٰن َوَل   ئحُتمح َشيح لهَقدح  ٨٨ا ٱلرهحح تََكاُد  ٨٩ا ا إحد   جح
 َٰ َمََٰو ۡرُض َوََّتحرُّ ٱلسه

َ َن محنحُه َوتَنَشقُّ ٱۡلح رح ُت َيَتَفطه
ا  َباُل َهدًّ ح

حلرهِنَٰمۡح َوَل   ٩٠ٱۡلح اْ ل ن َدَعوح
َ
َوَما يَۢنَبغح  ٩١ا أ

ا  َذ َوَلً ن َيتهخح
َ
حلرهِنَٰمۡح أ َمََٰوَٰتح  ٩٢ل إحن ُكُّ َمن ِفح ٱلسه

ٓ َءاِتح ٱلرهِنَٰمۡح َعبحد  
ۡرضح إحَله

َ َص لهقَ  ٩٣ا َوٱۡلح حح
َ
َُٰهمح دح أ ى

ُهمح َعد    ًدا  ٩٤ا وََعده   ٩٥َوُُكُُّهمح َءاتحيهح يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح فَرح
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اي که آيات ما را انکار کرده آيا در کار کسي نگريسته
 گويد: قطعاً به من مال و فرزندي داده خواهد شد.و مي

آيا او از غيب آگاه شده است؟ يا از سوي  ﴾77﴿

چنين نيست  ﴾78﴿ بان عهدي گرفته است؟.خداوند مهر

گويد خواهيم گويد، ما آنچه را که او ميکه او مي
و آنچه را که  ﴾79﴿ افزاييم.نوشت و عذاب او را مي

 گيريم و تنها پيش ما خواهد آمد.گويد، از او ميمي

و به جاي خداوند معبوداني گرفتند تا برايشان  ﴾81﴿

ن نيست، معبودهايي را نه، چني ﴾81﴿ ماية عزت باشند.

پرستند، پرستش آنان را انکار خواهند کرد، و که مي

اي که ما آيا ندانسته ﴾82﴿ دشمن آنان خواهند شد.

ايم تا سخت آنان را سوي کافران فرستادهشيطانها را به

پس بر ضد آنان  ﴾83﴿ )برانجام گناه( تحريک کنند؟.

راي آنان شتاب مکن، که ما )زمان و ايام اجلشان را( ب

روزي که پرهيزگاران را حشر  ﴾84﴿ شماريم.مي

سوي خداوند کنيم و سواره و با تکريم و شوکت بهمي

و گناهکاران را تشنه  ﴾85﴿ سازيم.رحمان روانه مي

توانند نمي ﴾86﴿ داريم.سوي جهنم گسيل ميکام به

شفاعت بکنند، مگر کسي که از نزد خداوند مهربان 

و گفتند: خداوند مهربان  ﴾87﴿ عهدي گرفته باشد.

به راستي که سخن بسيار  ﴾88﴿ فرزندي برگرفته است.

نزديک است  ﴾89﴿ اي در ميان آورديد.زشت و زننده

آسمانها از اين سخن پاره پاره شوند، و زمين بشکافد، و 

از اينکه به  ﴾91﴿ کوهها به شدّت در هم فرو ريزد.

و براي  ﴾91﴿ دهند.خداوند مهربان فرزندي نسبت مي

 ﴾92﴿ خداوند مهربان سزاوار نيستکه فرزندي برگيرد.

تمامي آنچه که در اسمانها و زمين وجود دارد، جزو 

او  ﴾93﴿ آيد.سوي )پروردگار( رحمان نميبنده وار به

 داند.همة آنان را سرشماري کرده و تعدادشان را مي

و هريک از آنان روز قيامت تک و تنها به  ﴾94﴿

  ﴾95﴿ .خواهد آمدپيشگاه او 
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َعُل لَُهُم  َٰلحَحَٰتح َسَيجح ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا حيَن َءاَمُنوا إحنه ٱَّله
َمَُٰن ُود    حهح  ٩٦ا ٱلرهحح َ ب ح ُبَّش  حَك تلح حلحَسان َنَُٰه ب ح َما يَِسه حنه فَإ

حهۦح قَوحم   َر ب ُمتهقحنَي َوتُنذح
ح َنا َقبحلَُهم  ٩٧ا ا لُّ   ٱل لَكح هح

َ
َوَكمح أ

ٍن هَ  حن قَرح َمُع لَُهمح م  وح تَسح
َ
َحٍد أ

َ
حنح أ لح ُِتحسُّ محنحُهم م 

َزُۢا    ٩٨رحكح
 

 

 ُسوَرةُ طه
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ََّقَٰٓ  ١طه  َا َعلَيحَك ٱلحُقرحَءاَن لحتَشح نَزنلح
َ
ٓ أ إحَله  ٢َما

كحَرة   حَمن ََيحََشَٰ  تَذح  تََنحيَل   ٣ل 
َ نح َخلََق ٱۡلح حمه ۡرَض  م 

َمَٰ  َتَوىَٰ  ٤َوَٰتح ٱلحُعَل َوٱلسه َمَُٰن لََعَ ٱلحَعرحشح ٱسح ٱلرهحح
ۡرضح َوَما بَيحَنُهَما  ٥

َ َمََٰوَٰتح َوَما ِفح ٱۡلح ََلُۥ َما ِفح ٱلسه
ىَٰ  َ لَُم  ٦َوَما َِتحَت ٱلَثه حنهُهۥ َيعح لح فَإ َقوح

حٱلح ِإَون ََتحَهرح ب
ََف  خح

َ
ه َوأ ح ُ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَوۖۡ ََلُ  ٧ٱلِس  َمآُء  ٱَّلله سح

َ ٱۡلح
َّنَٰ  ُسح يُث ُموََسَٰٓ  ٨ٱۡلح ََٰك َحدح تَى

َ
إحذح رََءا  ٩وََهلح أ

ُت نَار  ا نَار   ٓ َءانَسح ْ إحّن ح ُكُثٓوا لحهح ٱمح هح
َ
ٓ َفَقاَل ۡلح ح

ا لهَعل 
حَقبٍَس  حنحَها ب  ٱنلهارح ُهد  َءاتحيُكم م 

ُد لََعَ جح
َ
وح أ
َ
 ١٠ى أ

تَ 
َ
ٓ أ ا ََٰها نُودحَي تََٰيَُٰموََسَٰٓ فَلَمه لَعح  ١١ى ۠ َربَُّك فَٱخح نَا

َ
ٓ أ إحّن ح
سح ُطو   حُمَقده حَوادح ٱل حٱل لَيحَك إحنهَك ب   ١٢ى َنعح

 
 
 
 
 

گمان کساني که ايمان آوردند و کارهاي شايسته بي

 انجام دادند خداوند براي آنان محبتي قرار خواهد داد.

در حقيقت ما اين )قرآن( را بر زبان تو آسان  ﴾96﴿

ن پرهيزگاران را نويد دهي و نموديم تا به وسيلة آ

و پيش از اينان  ﴾97﴿ ستيزه جويان را با آن بترساني.

ايم، آيا کساني نسلها و نژادهاي فراواني را نابود کرده

بيني، يا کوچکترين صدايي از آنان از آنان را مي

 ﴾98﴿ شنوي؟.مي
 

 سوره طه
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

است که بسياري از از جملة حروف مقطّعة قرآني 

 ﴾1﴿ باشد.اند، و نام پيامبر نميها بدان آغاز گشتهسوره

  ﴾2﴿ ايم که به رنج افتي.ما قرآن را بر تو نازل نکرده

ايم( چز براي يادآوريِ کساني که از )آن را نازل نکرده

از سوي خداوند نازل شده که  ﴾3﴿ ترسند.خدا مي

خداوند  ﴾4﴿ زمين و آسمانهاي بلند را آفريده است.

از آن اوست آنچه  ﴾5﴿ مهربان بر باالي عرش است.

که در آسمانها، و آنچه که در زمين و آنچه ميان آن دو 

و اگر آشکارا سخن  ﴾6﴿ و آنچه که زير خاک است.

تر بگويي )يا آن را نهان داري( بدان که او نهان و نهان

او خداست و جز او معبود به حق و  ﴾7﴿ داند.را مي

اي نيست، داراي نيکوترين و زيباترين نامها تهشايس

 ﴾9﴿ و آيا خبر موسي به تو رسيده است؟. ﴾8﴿ است.

اش گفت: درنگ آنگاه که آتشي ديد و به خانواده
ام، اميدوارم از آن آتش کنيد، واقعاً من آتشي ديده

اي برايتان بياورم يا در اطراف آتش راهنمايي را شعهله

آن نزديک گرديد ندا داده  پس چون به ﴾11﴿ بيابم.

گمان من پروردگار تو بي ﴾11﴿ شد که اي موسي!.

باشم، کفشهايت را بيرون بياور، زيرا تو در وادي مي

 ﴾12﴿ مقدس طوي هستي.
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حَما يُوَۡحَٰٓ  َتمحعح ل تَُك فَٱسح ََتح نَا ٱخح
َ
ُ ََلٓ  ١٣َوأ نَا ٱَّلله

َ
ٓ أ إحنهّنح

 
َ
ّنح َوأ ُبدح ۠ فَٱعح نَا

َ
ٓ أ رحٓي إحَلََٰه إحَله

حكح َة َّلح لَوَٰ إحنه  ١٤قحمح ٱلصه
حَما  ب ۢ ب َزىَٰ ُكُّ َنفح ُجح فحيَها تلح خح

ُ
َكاُد أ

َ
اَعَة َءاتحَيٌة أ ٱلسه

ََعَٰ  َبَع  ١٥تَسح حَها َوٱته محُن ب  يُؤح
نهَك َعنحَها َمن َله فَََل يَُصده

َُٰه َفََتحَدىَٰ  َك بحَيمحينحَك تََٰيَُٰموََسَٰ  ١٦َهَوى
حلح َقاَل  ١٧َوَما ت

 َ َ هح َٰ َغَنمح َولح
حَها لََعَ ُهشُّ ب

َ
ُؤاْ َعلَيحَها َوأ تََوكه

َ
َعَصاَي أ
َرىَٰ فحيَها َم  خح

ُ
لحقحَها تََٰيَُٰموََسَٰ  ١٨ارحُب أ

َ
 ١٩قَاَل أ

َ َحيهة   حَذا هح ََٰها فَإ َقى
لح
َ
ََعَٰ  فَأ َها  ٢٠تَسح َوََل قَاَل ُخذح

وَلَٰ 
ُ َيَتَها ٱۡلح ۖۡ َسُنعحيُدَها سح ُممح يَدَ  ٢١ََّتَفح َك إحََلَٰ َوٱضح

ح ُسوٓءٍ  َك ََّتحُرجح َبيحَضآَء محنح َغيح َرىَٰ  َجَناحح خح
ُ
َءايًَة أ

َى  ٢٢ ٱذحَهبح إحََلَٰ  ٢٣لحَُنحَيَك محنح َءاتََٰيَٰتحَنا ٱلحُكَبح
َن إحنهُهۥ َطَغَٰ  رحي  ٢٤فحرحَعوح حح َلح َصدح َ ح ٱۡشح  ٢٥قَاَل َرب 
رحي  مح

َ
ٓ أ ح َلح ح َدة   ٢٦َويَِس  ُللح ُعقح حن  َوٱحح حسَ م   ٢٧اّنح ل 

لح   قَوح
ْ َقُهوا ح َوزحير   ٢٨َيفح

َعل َل  لح َوٱجح هح
َ
حنح أ  ٢٩ا م 

ِخح َهَٰرُ 
َ
رحي  ٣٠وَن أ زح

َ
ٓ أ حهۦح ُددح ب ٓ  ٣١ٱشح ُه ِفح حكح ۡشح

َ
َوأ

رحي  مح
َ
حَحَك َكثحي   ٣٢أ ُكَرَك َكثحًيا  ٣٣ا ََكح نَُسب   ٣٤َونَذح

ي   حَنا بَصح َ قَاَل قَدح  ٣٥ا إحنهَك ُكنَت ب ل وتحيَت ُسؤح
ُ
َك أ

َرىَٰٓ  ٣٦تََٰيَُٰموََسَٰ  خح
ُ
ةً أ  ٣٧َولََقدح َمَننها َعلَيحَك َمره

 
 
 
 
 

 

 

 

شود ام، پس به آنچه که وحي ميو من تو را برگزيده

هستم، و معبودي بر « اهلل»همانا من  ﴾13﴿ گوش فرا ده.

حق جز من نيست، پس مرا پرستش کن و نماز را 

ت آمدني گمان قيامبي ﴾14﴿ بخوان تا به ياد من باشي.

است، نزديک است آن را از خود نيز پنهان دارم تا 

هرکس برابر تالش و کوشش خود جزا و سزا داده 

پس کسي که به آن ايمان ندارد و از هوي  ﴾15﴿ شود.

و هوس خود پيروي کرده است تو را از )باور داشتن 

و  ﴾16﴿ شوي.به( آن باز ندارد، پس آنگاه هالک مي

گفت:  ﴾17﴿ تو چيست؟. اي موسي! در دست راست

کنم و با آن براي اين عصاي من است، بر آن تکيه مي

ريزم، و به آن نيازهاي ديگري نيز گوسفندانم برگ مي

پس  ﴾19﴿ گفت: اي موسي! آن را بيانداز. ﴾18﴿ دارم.

 شتافت.را انداخت که ناگهان ماري شد که ميآن

ي )خداوند( فرمود: آن را بگير و مترس، به زود ﴾21﴿

و دست  ﴾21﴿ گردانيم.اش بر ميآن را به حالت اوليه

اي خود را به گريبان خويش فرو ببر، تا به عنوان نشانه

تا از آيات  ﴾22﴿ ديگر سفيد و درخشان بيرون بيايد.

به سوي فرعون  ﴾23﴿ بزرگ خود به تو نشان دهيم.

 ﴾24﴿ برو، همانا او طغيان و سرکشي کرده است.

و کارم  ﴾25﴿ ام را برايم بگشا.نهگفت: پروردگارا! سي

و گره از زبانم  ﴾26﴿ را براي من آسان بگردان.

و ياوري از  ﴾28﴿ تا سخنم را بفهمند. ﴾27﴿ بگشاي.

 هارون برادرم را. ﴾29﴿ ام براي من قرار بده.خانواده

واو را در  ﴾31﴿ ام را با او استوار بدار.توانايي ﴾31﴿

 بسيار تسبيح بگوييم.تا تو را  ﴾32﴿ کارم شريک کن.

گمان تو به حال بي ﴾34﴿ و بسيار تو را ياد کنيم. ﴾33﴿

)خداوند( گفت: اي موسي!   ﴾35﴿ ما آگاه هستي.

و به راستي  ﴾36﴿ ات برآورده شد.شک خواستهبي

 ﴾37﴿ ايم.باري ديگر پيش از اين برتو منت نهاده
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حَك َما يُوَۡحَٰٓ   م 
ُ
ٓ إحََلَٰٓ أ وحَحيحَنا

َ
فحيهح ِفح  ٣٨إحذح أ نح ٱقحذح

َ
أ

اححلح  حٱلسه َمُّ ب
َم ح فَلحُيلحقحهح ٱَلح فحيهح ِفح ٱَلح ٱتلهابُوتح فَٱقحذح

ُه َعُدو    ُخذح
ح
لحَقيحُت  يَأ

َ
ۚۥْ َوأ ُ ح وََعُدو   َله

حّن ح  َعلَيحَك َُمَبهة  َل  م 
 ٓ َٰ َعيحّنح

َنَع لََعَ ُصح ُتَك َفَتُقوُل َهلح إح  ٣٩َوتلح خح
ُ
ٓ أ ذح َتمحَشح

ُدلُُّكمح 
َ
حَك ََكح  أ م 

ُ
َنََٰك إحََلَٰٓ أ ۖۥۡ فَرََجعح ُفلُُه َٰ َمن يَكح لََعَ

س   يحَنََٰك محَن َتَقره َعيحُنَها َوََل َِتحَزَنْۚ َوَقَتلحَت َنفح ا َفَنجه
ََٰك ُفُتون   ْۚ ٱلحَغم ح َوَفَتنه َيَن ُثمه ا لح َمدح هح

َ
ٓ أ نحنَي ِفح فَلَبحثحَت سح

َدر  
َٰ قَ ئحَت لََعَ َطَنعح  ٤٠تََٰيَُٰموََسَٰ  جح َسح َوٱصح َفح  ٤١ُتَك نلح

ُخوَك أَِب
َ
نَت َوأ

َ
رحي ٱذحَهبح أ

حَيا ِفح ذحكح  ٤٢تََٰيَِٰتح َوََل تَن
َن إحنهُهۥ َطَغَٰ  َل   ٤٣ٱذحَهَبآ إحََلَٰ فحرحَعوح حن   َفُقوََل ََلُۥ قَوح  

ا َله
وح ََيحََشَٰ 

َ
ُر أ ن  ٤٤لهَعلهُهۥ َيَتَذكه

َ
َنا ََّنَاُف أ قَاََل َربهَنآ إحنه

ُرَط َعلَ  َغَٰ َيفح ن َيطح
َ
وح أ
َ
ٓ أ ۖۡ إحنهّنح  ٤٥يحَنا

ٓ قَاَل ََل ََّتَافَا
َرىَٰ 
َ
َمُع َوأ سح

َ
ٓ أ تحَياهُ َفُقوََلٓ إحنها رَُسوََل  ٤٦ َمَعُكَما

ح
فَأ

ۖۡ قَدح  بحُهمح ح َٰٓءحيَل َوََل ُتَعذ  َر ٓ إحسح  َمَعَنا بَّنح
لح رحسح
َ
حَك فَأ َرب 

ئحَنََٰك أَِب َٰ  يَة  جح َلَُٰم لََعَ حَكۖۡ َوٱلسه ب  حن ره َبَع م   َمنح ٱته
حُهَدىَٰٓ  َٰ َمن  ٤٧ ٱل نه ٱلحَعَذاَب لََعَ

َ
ٓ أ َ إحََلحَنا وۡحح

ُ
إحنها قَدح أ

 َٰ َب َوتََوله بُُّكَما تََٰيَُٰموََسَٰ  ٤٨َكذه قَاَل  ٤٩قَاَل َفَمن ره
ٍء َخلحَقُهۥ ُثمه َهَدىَٰ  ح َۡ َط َٰ ُكه  عح

َ
حٓي أ  ٥٠َربَُّنا ٱَّله

 
ُ  ٥١وَلَٰ قَاَل َفَما بَاُل ٱلحُقُرونح ٱۡلح

 بدانگاه که آنچه الزم بود به مادرت الهام کرديم.

که او را در صندوقي قرار ده، آنگاه او را در  ﴾38﴿

دريا بيافکن تا دريا او را به ساحل افکند، و دشمن من و 

او، وي را برگيرد، و من محبت خود را بر تو افکندم، و 

آنگاه که  ﴾39﴿ خواستم زير نظر من پرورش يابي.

گفت: آيا کسي را به شما نشان رفت و ميهرت ميخوا

دهم که سرپرستي او را به عهده گيرد؟ سپس تو را به 

مادرت بازگردانديم تا چشمش روشن شود، و 

اندوهگين نگردد، و تو کسي را کشتي و ما شما را از 

غم و اندوه رهانيديم، و تو را بارها و بارها آزموديم، و 

ن مدين ماندي، سپس اي سالهايي را در ميان مردما

 ﴾41﴿ موسي! در موعدي که مقدر شده بود بازگشتي.

تو و برادرت  ﴾41﴿ ام.و تو را براي خويش پرورده

همراه با آيات من برويد و در ياد کردن من سستي 

به سوي فرعون برويد که سرکشي و  ﴾42﴿ نورزيد.

و با او به نرمي سخن بگوييد،  ﴾43﴿ طغيان کرده است.

گفتند: پروردگارا!  ﴾44﴿ د پذيرد يا بهراسد.شايد پن

ترسيم بر ما تعدّي کند يا از حدّ به راستي که مي

)خدا( فرمود: نترسيد، همانا من با شما   ﴾45﴿ بگذرد.

پس به نزد او  ﴾46﴿ بينيم.شنوم و ميگمان ميهستم بي

برويد و بگوييد: همانا ما فرستادگان پروردگارمان 

يل را همراه ما بفرست، و آنان را اسرائهستيم، پس بني

اي از سوي اذيت و آزار مکن. به درستي که ما معجزه

ايم، و به سالمت باد کسي پروردگارت برايت آورده

گمان به ما وحي بي ﴾47﴿ که از هدايت پيروي کند.

شود که )آيات شده است که عذاب بر کسي واقع مي

 گرداند.آسماني و معجزات( را تکذيب نمايد، و روي ب

)فرعون( گفت: پروردگارتان کيست اي  ﴾48﴿

)موسي( گفت: پروردگار ما کسي  ﴾49﴿ موسي؟.

است که هر چيزي را هستي بخشيده و سپس آن را )در 

راستاي آن چيزي که برايش آفريده شده( هدايت 

)فرعون( گفت: پس حال )و  ﴾51﴿ کرده است.

 ﴾51﴿ شود؟.سرنوشت( نسلهاي نخستين چه مي
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ِۖ قَا ح ِفح كحَتَٰب  ُمَها عحنَد َرَب 
ح َوََل  َل عحلح  َرَب 

لُّ َله يَضح
د   ٥٢يَنََس  ۡرَض َمهح

َ حي َجَعَل َلُكُم ٱۡلح ا وََسَلَك ٱَّله
نَزَل محَن لَُكمح فحيَها ُسُبَل  

َ
َمآءح َمآء   َوأ َنا  ٱلسه رَجح خح

َ
َفأ

َوَٰج   زح
َ
ٓ أ حهۦح حن نهَبات  ب َٰ  ا م  ْ  ٥٣َشِته ْ ُُكُوا ا  َوٱرحَعوح

حَك ٓأَلتََٰيَٰت   َٰل ْۚ إحنه ِفح َذ نحَعََٰمُكمح
َ
ْولح ٱنلَُِّهَٰ  أ

ُ
ح  ٥٤ۡل 

َنَُٰكمح َوفحيَها نُعحيُدُكمح َومحنحَها ۞محنحَها  َخلَقح
َرىَٰ  خح

ُ
َريحَنَُٰه َءاتََٰيَٰتحَنا ُُكهَها  ٥٥َُّنحرحُجُكمح تَاَرةً أ

َ
َولََقدح أ

ََبَٰ 
َ
َب َوأ رحَجَنا محنح  ٥٦فََكذه ُخح ئحتََنا تلح جح

َ
َنا قَاَل أ ۡرضح

َ
أ

رحَك تََٰيَُٰموََسَٰ  حح حسح ر   ٥٧ب حح حسح حيَنهَك ب ت
ح
حثحلحهۦح  َفلََنأ م 
َعلح بَيحَنَنا َوَبيحَنَك َموحعحد   ا َله َُّنحلحُفُهۥ ََنحُن َوََلٓ فَٱجح

نَت َمََّكن  
َ
ن  قَاَل  ٥٨ى ُسو  ا أ

َ
حيَنةح َوأ َموحعحُدُكمح يَوحُم ٱلز 

َٰ فحرحعَ  ٥٩ ُُيحَّشَ ٱنلهاُس ُضۡح   ُن َفَجَمَع َكيحَدهُۥ َفَتَوله وح
َِتَٰ 
َ
ْ لََعَ  ٦٠ُثمه أ وا ََتُ وََسَٰ َويحلَُكمح ََل َتفح قَاَل لَُهم مُّ

ب   ح َكذح ِۖ ٱَّلله حَعَذاب  َتُكم ب حح دح َخاَب َمنح  ا فَيُسح
َوقَ

ىَٰ  ََتَ َوىَٰ  ٦١ٱفح ْ ٱنلهجح وا ََسُّ
َ
َرُهم بَيحَنُهمح َوأ مح

َ
ْ أ َفَتَنَٰزَُعٓوا

ْ إحنح َهََٰذَٰنح  ٦٢ ن َُيحرحَجاُكم قَالُٓوا
َ
َرَٰنح يُرحيَدانح أ َلَسَٰحح

حُمثحَلَٰ  حَطرحيَقتحُكُم ٱل َهَبا ب
رحهحَما َوَيذح حح حسح ُكم ب ۡرضح

َ
حنح أ م 
حُعواْ َكيحَدُكمح ُثمه ٱئحُتواْ َصف    ٦٣ َجح

َ
ْۚ َوقَدح فَأ َوحَم  ا فحلََح ٱَلح

َ
أ

َلَٰ  َتعح  ٦٤َمنح ٱسح
 
 
 
 
 
 

ت، )موسي( گفت: علم نزد پروردگارم در کتابي اس 

رود و فراموش پروردگارم )هرگز( به خطا نمي

پروردگاري که زمين را براي شما  ﴾52﴿ کند.نمي

زيرانداز ساخت و در آن راههايي برايتان به وجود 

آورد، و از اسمان آبي فرو فرستاد، و آنگاه با آن انواع 

بخوريد و چهارپايانتان را  ﴾53﴿ گياهان را برآورديم.

ها اين امر براي خردمندان نشانه گمان دربچرانيد، بي

ما شما را از زمين آفريديم، و شما را در  ﴾54﴿ است.

آن باز خواهيم گرداند، و بار ديگر شما را از آن بيرون 

شک همة آيات خود را به او و بي ﴾55﴿ خواهيم آورد.

 )=فرعون( نشان داديم، ولي او تکذيب کرد و نپذيرفت.

اي آيا به نزد ما آمده )فرعون( گفت: اي موسي! ﴾56﴿

که ما را با جادوي خويش از سرزمين خودمان بيروني 

ما نيز جادويي مانند آن براي تو  ﴾57﴿ کني؟.

آوريم، پس بين ما و خودت در مکاني صاف و مي

اي بگذار که نه ما و نه تو از آن تخلف مسطح وعده

گاهتان روز جشن )موسي( گفت: وعده ﴾58﴿ نکنيم.

مردمان به وقت چاشت گردآورده  است، و آنکه

پس فرعون بازگشت و همة مکر و  ﴾59﴿ شوند.مي

موسي به  ﴾61﴿ فريب خود را جمع کرد، سپس آمد.

آنان گفت: واي بر شما! بر خداوند دروغ نبنديد، که 

خدا شما را با عذاب نابود و ريشه کن خواهد کرد، و 

 پس ﴾61﴿ گردد.که بر خدا دروع بندد ناکام ميکسي

درميان خود دچار اختالف شدند، و مخفيانه در گوش 

گفتند: اينها دو جادوگر  ﴾62﴿ هم به سخن پرداختند.

خواهند با جادوي خويش شما را از هستند که مي

سرزمينتان بيرون کنند، و آيين برتر و بهتر شما را از 

تان را به کار بنديد، پس تمام حيله ﴾63﴿ ميان بردارند.

گمان امروز هرکس )و( بازآييد، بيآنگاه صف بسته 

 ﴾64﴿ که چيره گردد کامياب شده است.
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َل َمنح  وه
َ
ن نهُكوَن أ

َ
آ أ َ ِإَومه َّقح

ن تُلح
َ
آ أ ْ تََٰيَُٰموََسَٰٓ إحمه قَالُوا

لحََّقَٰ 
َ
يُُّهمح َُيَيهُل  ٦٥أ َبالُُهمح وَعحصح ۖۡ َفإحَذا حح

ْ لحُقوا
َ
قَاَل بَلح أ

 َ نهَها ت
َ
رحهحمح أ حح ََعَٰ إحََلحهح محن سح هۦح  ٦٦سح سح وحَجَس ِفح َنفح

َ
فَأ

يَفة   وََسَٰ  خح َٰ قُلحَنا ََل ََّتَفح إحنهَك  ٦٧مُّ َ لَعح
َ نَت ٱۡلح

َ
 ٦٨أ
قح َما ِفح يَمحينحَك تَلحَقفح َما َصَنُعوٓ 

لح
َ
ْۖۡ إحنهَما َصَنُعواْ َوأ ا

ر ِۖ  َِتَٰ  َكيحُد َسَٰحح
َ
ُر َحيحُث أ احح لحُح ٱلسه َ  ٦٩َوََل ُيفح َّقح

لح
ُ
فَأ

َحَرةُ  د   ٱلسه ح َهَُٰروَن َوُموََسَٰ ا ُسجه حَرب   َءاَمنها ب
ْ  ٧٠قَالُٓوا

نح َءاَذنَ 
َ
ۖۡ إحنهُهۥ لََكبحيُُكُم  قَاَل َءاَمنُتمح ََلُۥ َقبحَل أ لَُكمح

يَُكمح  يحدح
َ
َعنه أ ح َقط 

ُ
ۖۡ فََِل َر حح ح حي َعلهَمُكُم ٱلس  ٱَّله

َلَٰف   حنح خح رحُجلَُكم م 
َ
حَبنهُكمح ِفح ُجُذوعح  َوأ َصل 

ُ
َوَۡل

لح َوتَلَعح  َشدُّ َعَذاب  ٱنلهخح
َ
َنآ أ يُّ
َ
بحََّقَٰ لَُمنه أ

َ
قَالُواْ لَن  ٧١ا َوأ

َٰ َما َجآَءنَا محنَ نُّ  حَرَك لََعَ ث ۖۡ  ؤح حي َفَطَرنَا حَنَٰتح َوٱَّله َي 
ٱبلح

 ٓ َيا نح َة ٱلُّ ََيوَٰ ح ٱۡلح ه نَت قَاٍضِۖ إحنهَما َتقحَضح َهَٰذح
َ
 فَٱقحضح َمآ أ

ح  ٧٢ حَرب  َتَنا إحنهآ َءاَمنها ب رَهح كح
َ
فحَر نَلَا َخَطََٰيََٰنا َوَمآ أ َغح َنا َلح

ُ َخيح   رح  َوٱَّلله حح ح يحهح محَن ٱلس 
ََّقَٰٓ  َعلَ بح

َ
تح  ٧٣َوأ

ح
إحنهُهۥ َمن يَأ

فَإحنه ََلُۥ َجَهنهَم ََل َيُموُت فحيَها َوََل َُيحََيَٰ ا َربهُهۥ ُُمحرحم  
محن   ٧٤ حهۦح ُمؤح ت

ح
َٰلح ا قَدح َوَمن يَأ ْوَلَٰٓئحَك َعمحَل ٱلصه

ُ
َحَٰتح فَأ

َرَجَُٰت ٱلحُعَلَٰ  ن   ٧٥لَُهُم ٱله َُٰت َعدح ََتحرحي محن  َجنه
 َٰ حَك َجَزآُء َمن تََزَكه َٰل ْۚ َوَذ حيَن فحيَها نحَهَُٰر َخَِٰلح

َ َِتحتحَها ٱۡلح
٧٦ 

اندازي يا گفتند: اي موسي! آيا تو اول )عصايت را( مي

سي مو ﴾65﴿ افکنيم؟.ما نخستين کساني باشيم که مي

ها و گفت: بلکه شما اول بياندازيد، پس ناگهان ريسمان

عصاهايشان بر اثر سحر آنان )در نظر موسي( چنان به 

و در اين هنگام  ﴾66﴿ روند.نظر رسيد که تند راه مي

 ﴾67﴿ موسي در درون خود اندکي احساس ترس کرد.

 ما گفتيم: نترس! به راستي که تو چيره و غالب هستي.

ا که در دست راست داري بيفکن تا و آنچه ر ﴾68﴿

شک آنچه را که اند ببلعد، بيهر چه را که ساخته

اند نيرنگ جادوگر است، و جادوگر هر کجا ساخته

آنگاه جادوگران  ﴾69﴿ شود.باشد پيروز نمي

کنان در افتادند و گفتند: به پروردگار جهانيان، سجده

 ﴾71﴿ پروردگار هارون و موسي ايمان آورديم.
ون( گفت: آيا پيش از آنکه به شما اجازه دهم بدو فرع

گمان او بزرگ شماست که به شما ايمان آورديد؟ بي

جادو آموخته است، پس دستهايتان و پاهايتان را 

هاي کنم، و شما را به تنهبرخالف يکديگر قطع مي

شک خواهيد آويزم، و بيدرخت خرما به دار مي

 پايدار است.دانست کداميک از ما سخت کيفرتر و 

)جادوگران به فرعون( گفتند: هرگز تو را بر  ﴾71﴿

داليل روشني که به ما رسيده، و بر کسي که ما را 

گزينيم، پس هر فرماني که آفريده است بر نمي

خواهي صادر کني صادر کن، تو فقط در اين مي

 تواني فرمان بدهي و حکم صادر کني.زندگاني دنيا مي

ايم به پروردگارمان ايمان آوردهبه راستي که ما  ﴾72﴿

تا گناهان و جادوگريهايي را که بدان وادارمان کردي، 

 ﴾73﴿ ببخشايد و خداوند بهتر و پايدارتر است.

گمان هرکس که گناهکار به پيش پروردگارش بي

ميرد و نه بيايد )کيفر( جهنم براي اوست، نه در آنجا مي

عمل صالح به و هر که با ايمان و  ﴾74﴿ ماند.زنده مي

پيش پروردگارش رود، آنها داراي درجات بلندي 

باغهاي )بهشت جاويدان( است که از  ﴾75﴿ هستند.

زير )درختان( آن جويبارها روان است، و جاودانه در 

مانند و اين پاداش کسي است که خويشتن را آنجا مي

 ﴾76﴿ پاک و پاکيزه دارد.
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َ
ٓ إحََلَٰ ُموََسَٰٓ أ َنا وحَحيح

َ
حبح َولََقدح أ حعحَبادحي فَٱۡضح ح ب َسح

َ
نح أ

رح يَبَس  ا لَُهمح َطرحيق   َحح
 َوََل ا َله تََخَُٰف َدَرَك  ِفح ٱبلح

ُن  ٧٧ََّتحََشَٰ  َبَعُهمح فحرحَعوح تح
َ
حَن فَأ َيُهم م  ۦح َفَغشح ُُنودحه ِبح

َيُهمح  َم ح َما َغشح ُن قَوحَمُهۥ َوَما َهَدىَٰ  ٧٨ٱَلح َضله فحرحَعوح
َ
َوأ

٧٩  َٰٓ َر ٓ إحسح حُكمح تََٰيََٰبّنح حنح َعُدو  َنَيحَنَُٰكم م 
َ
ءحيَل قَدح أ

َا َعلَيحُكُم  نلح َمَن َونَزه يح
َ ورح ٱۡلح حَب ٱلطُّ َنَُٰكمح َجان َوَوََٰعدح

لحَوىَٰ  حَمنه َوٱلسه حَبَٰتح َما َرزَقحَنَُٰكمح  ٨٠ٱل  محن َطي 
ْ ُُكُوا

ِۖ َوَمن َُيحلحلح  يحُكمح َغَضبح
له َعلَ ْ فحيهح َفَيحح ا َغوح َوََل َتطح

ار   ٨١هح َغَضبح َفَقدح َهَوىَٰ َعلَيح  حَمن تَا ِإَوّن ح لََغفه َب ل 
َتَدىَٰ َوَءاَمَن وََعمحَل َصَٰلحح   َجلََك  ٨٢ا ُثمه ٱهح عح

َ
۞َوَمآ أ

محَك تََٰيَُٰموََسَٰ َعن  ثَرحي  ٨٣قَوح
َ
َٰٓ أ ْوََلٓءح لََعَ

ُ
قَاَل ُهمح أ

ح لحََتحََضَٰ  ُت إحََلحَك َرب 
لح حنها قَدح َفتَ  ٨٤وََعجح نها َقاَل فَإ

امحرحيُّ  ُهُم ٱلسه
َضله
َ
َك َوأ دح َمَك محنُۢ َبعح فَرََجَع  ٨٥قَوح

ف   سح
َ
َبََٰن أ ْۚ قَاَل ُموََسَٰٓ إحََلَٰ قَوحمحهۦح َغضح لَمح ا

َ
تََٰيََٰقوحمح أ

َفَطاَل َعلَيحُكُم 
َ
ْۚ أ ًدا َحَسًنا ُكمح َربُُّكمح وَعح يَعحدح

ن َُيحله َعلَيحُكمح َغَضب  
َ
َردتُّمح أ

َ
مح أ
َ
ُد أ حن  ٱلحَعهح م 

ُتم  لَفح خح
َ
حُكمح فَأ ب  ي ره وحعحدح َنا  ٨٦مه َلفح خح

َ
ٓ أ ْ َما قَالُوا

َزار   وح
َ
حَملحكحَنا َوَلَٰكحنها ُۡح حلحَنآ أ حن زحيَنةح ٱلحَقوحمح َموحعحَدَك ب ا م 

امحرحيُّ  ََّق ٱلسه
لح
َ
حَك أ  ٨٧َفَقَذفحَنََٰها فََكَذَٰل

 
 
 
 
 
 

و به موسي وحي کرديم که بندگانم را در شب ببر، و 

خشک براي آنان در دريا بگشا، که نه از رسيدن راهي 

)لشکر دشمن( بترسي و نه )از غرق شدن در آن( 

آنگاه فرعون با سپاهيانش آنان را  ﴾77﴿ بيمناک باشي.

دنبال کرد، و از دريا آنچه را که فرو پوشانيد فرو 

و فرعون و قومش را گمراه نمود و  ﴾78﴿ پوشانيد.

ييل! ما شما را از اسرااي بني ﴾79﴿ هدايت نکرد.

دشمنتان نجات داديم، و طرف راست کوه طور را 

ميعادگاه شما مقرر کرديم و بر شما )مَن( و )سَلوَي( 

اي که هاي( پاکيزهاز )رزق ﴾81﴿ فرو فرستاديم.

ايم، بخوريد و در آن تجاوز نکنيد، آنگاه روزيتان کرده

خشم من دامنگيرتان خواهد شد، و هرکس که خشم 

 ﴾81﴿ ا فرا گيرد به راستي که نابود شده است.من او ر

و به راستي من بسيار آمرزنده هستم براي کسي که توبه 

کند و ايمان آوَرَد و کار شايسته انجام دهد، آنگاه راه 

و اي موسي! چه چيز تو را )واداشت که( از  ﴾82﴿ يابد.

)موسي( گفت: آنان به   ﴾83﴿ قومت پيشي بگيري.

سوي تو شتافتم تا اي پروردگار! به دنبال من هستند، و

فرمود: به راستي که ما بعد از تو  ﴾84﴿ خشنود شوي.

قومت را آزمايش کرديم، و سامري آنان را گمراه 

پس موسي خشمگين و اندوهناک  ﴾85﴿ ساخت.

سوي قومش بازگشت و گفت: اي قوم من! مگر به

پروردگارتان وعدة نيکويي به شما نداد؟ آيا مدت 

ن و شما به طول انجاميد، يا خواستيد که جدايي م

خشمي از سوي پروردگارتان دامنگيرتان شود که در 

گفتند: ما به اختيارخود  ﴾86﴿ ام خالف کرديد؟.وعده

ات خالف نکرديم، بلکه بارهاي سنگيني از زر در وعده

و زيور قوم )قبط( بار ما شده بود، ما آنها را از خود 

 ﴾87﴿ از خود دور افکند. دور افکنديم، و سامري نيز
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َل    َرَج لَُهمح عحجح خح
َ
ْ َهََٰذآ  َجَسد  فَأ ُۥ ُخَوار  َفَقالُوا ا َله

َ إحَلَُٰهُكمح  ُع  ٨٨ِإَوَلَُٰه ُموََسَٰ فَنََسح  يَرحجح
َله
َ
َن أ فَََل يََروح

َ
أ

َل   لحُك لَُهمح َۡض    إحََلحهحمح قَوح ع  َوََل َيمح َولََقدح  ٨٩ا ا َوََل َنفح
حهحۖۦۡ ِإَونه ُروُن قَاَل لَُهمح َهَٰ  محن َقبحُل تََٰيََٰقوحمح إحنهَما فُتحنُتم ب

رحي  مح
َ
ْ أ يُعٓوا طح

َ
َمَُٰن فَٱتهبحُعو يح َوأ َقالُواْ  ٩٠َربهُكُم ٱلرهحح

َع إحََلحَنا ُموََسَٰ  َٰ يَرحجح َٰكحفحنَي َحِته َح َعلَيحهح َع َ  ٩١لَن نهَبح
َتُهمح ضَ  يح

َ
ْ قَاَل تََٰيََٰهَُٰروُن َما َمَنَعَك إحذح َرأ َله  ٩٢لُّٓوا

َ
أ

رحي  مح
َ
َفَعَصيحَت أ

َ
ُخذح  ٩٣تَتهبحَعنحِۖ أ

ح
قَاَل يَبحَنُؤمه ََل تَأ

قحَت  ن َتُقوَل فَره
َ
يُت أ ِۖ إحّن ح َخشح ٓ َسح

ح
حَرأ َيِتح َوََل ب حلححح ب

لح  َٰٓءحيَل َولَمح تَرحقُبح قَوح َر ٓ إحسح َ بَّنح قَاَل َفَما  ٩٤َبنيح
ُبَك تََٰيََٰسَٰمحرحيُّ  واْ قَاَل بَُِصح  ٩٥َخطح حَما لَمح َيبحُِصُ ُت ب

ُت َقبحَضة   حهۦح َفَقَبضح ثَرح  ب
َ
حنح أ ُتَها م  ٱلرهُسولح َفَنَبذح
َسح  لَتح َلح َنفح حَك َسوه قَاَل فَٱذحَهبح فَإحنه لََك  ٩٦َوَكَذَٰل

ن َتُقوَل ََل محَساَسۖۡ ِإَونه لََك َموحعحد  
َ
ةح أ ََيوَٰ ا لهن ِفح ٱۡلح

ۖۥۡ َوٱنُظرح إحََلَٰٓ  حي َظلحَت َعلَيحهح  َُّتحلََفُه ۖۡ ََعكحف  إحَلَٰهحَك ٱَّله ا
ًفا  َم ح نَسح َفنهُهۥ ِفح ٱَلح حَقنهُهۥ ُثمه نَلَنسح َُحر 

آ إحنهمَ  ٩٧نله
ٍء  ح َۡ َع ُكه   ُهَوْۚ وَسح

حي ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُ ٱَّله إحَلَُٰهُكُم ٱَّلله
 ٩٨ا عحلحم  
 
 
 
 
 
 
 

د که اي را براي آنان بيرون آورسپس مجسّمة گوساله

)همچون( صداي گوساله داشت، آنگاه گفتند: اين 

معبود شما و معبود موسي است وموسي آن را فراموش 

دهد، و بينيد که پاسخي به آنان نميآيا نمي﴾88﴿ کرد.

گرداند و به سودي برايشان زياني از آنان دور نمي

و پيش از اين هارون به آنان  ﴾89﴿ آ ورد؟.فراهم نمي

! شما با اين )گوساله( دچار ابتال گفت: اي قوم من

ايد، پروردگار شما خداوند مهربان است، وآزمون شده

 پس، از من پيروي کنيد و از فرمان من اطاعت نماييد.

گفتند: ما پيوسته به پرستش اين )گوساله( ادامه  ﴾91﴿

)وقتي  ﴾91﴿ سوي ما برگردد.دهيم تا موسي بهمي

ان را ديدي که موسي آمد( گفت: اي هارون! چون آن

از  ﴾92﴿ اند چه چيزي تو را بازداشت؟.گمراه شده

آنکه دنبال من بيايي؟ آيا از دستور من سرپيچي 

گفت: اي پسر مادرم! نه ريش مرا بگير  ﴾93﴿ کردي؟.

و نه موي سرم را، من ترسيديم که بگويي بين 

 اسرائيل جدايي افکندي و سخن مرا پاس نداشتي.بني

 اي سامري! مقصود تو چه بود؟. )موسي( گفت:  ﴾94﴿

گفت: به چيزي آگاه شدم که )مردم( به آن  ﴾95﴿

آگاهي نيافتند، مشتي خاک از نقش پاي فرستادة 

)خداوند( برگرفتم، آنگاه آن را افکندم. اين چنين 

گفت:  ﴾96﴿ نفس من )اين کار را( در نظرم آراست.

گمان در زندگي )اين کفر( را داراي که پس برو، بي

اي اهي گفت: )به من( دست نزنيد، به راستي وعدهخو

داري که هرگز در حق تو خالف آن )رفتار( نشود، و 

کردي، به آن معبودت که پيوسته وي را عبادت مي

سوزانيم، آنگاه در بنگر و ببين که چگونه آن را مي

واقعاً معبود  ﴾97﴿ سازيم.اش ميدريا پخش و پراکنده

، همان خدايي که جز او بر حق شما تنها اهلل است

 معبودي نيست، دانش او همه چيز را فرا گرفته است.

﴿98﴾ 
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ْۚ َوقَدح  ۢنَبآءح َما قَدح َسَبَق
َ
حَك َنُقصُّ َعلَيحَك محنح أ َكَذَٰل

ر   نها ذحكح ُ حنهُهۥ  ٩٩ا َءاَتيحَنََٰك محن له َرَض َعنحُه فَإ عح
َ
نح أ مه

ًرا َُيحمحُل يَوحَم ٱلحقحَيَٰمَ  حيَن فحيهحِۖ وََسآَء لَُهمح َخَٰ  ١٠٠ةح وحزح ِلح
حَل   ِۚ َوََنحُّشُ يَوحَم يُنَفُخ  ١٠١ يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح ۡحح ورح ِفح ٱلصُّ
رحمحنَي يَوحَمئحذ   ُمجح

ح بَيحَنُهمح إحن َيَتَخََٰفُتوَن  ١٠٢ا ُزرحق   ٱل
حثحُتمح إحَله َعّشح  

حَما َيُقولُونَ  ١٠٣ا بله لَُم ب عح
َ
حُن أ إحذح َيُقوُل  َنه

َثلُ  مح
َ
حثحُتمح إحَله يَوحم  أ

لُونََك َويَسح  ١٠٤ا ُهمح َطرحيَقًة إحن بله
ف   ح نَسح ُفَها َرَب   يَنسح

َبالح َفُقلح ح
ا َفَيَذرَُها قَاع   ١٠٥ا َعنح ٱۡلح
َصف   ت  َله تََرىَٰ فحيَها عحوَج   ١٠٦ا َصفح مح

َ
 يَوحَمئحذ   ١٠٧ا ا َوََلٓ أ

 َ اعح ۖۥۡ وَخَ يَتهبحُعوَن ٱله َواُت  ََل عحَوَج ََلُ صح
َ َشَعتح ٱۡلح

س   َمُع إحَله َهمح حلرهِنَٰمۡح فَََل تَسح َله تَنَفُع  يَوحَمئحذ   ١٠٨ا ل
َ ََلُۥ  َمَُٰن َورََضح ذحَن ََلُ ٱلرهحح

َ
ََََٰٰعُة إحَله َمنح أ َل  ٱلشه  ١٠٩ قَوح

يهحمح َوَما َخلحَفُهمح َوََل ُُيحي يحدح
َ
َ أ لَُم َما َبنيح حهۦح َيعح ُطوَن ب

ِۖ َوقَدح َخاَب وَ ۞ ١١٠ا عحلحم   َۡح ح ٱلحَقيُّومح
حلح حوُُجوُه ل َعَنتح ٱل

َٰلحَحَٰتح وَُهَو  ١١١ا َمنح َۡحََل ُظلحم   َملح محَن ٱلصه َوَمن َيعح
محن  مُ  م  ُظلحم  فَََل ََيَاُف  ؤح حَك  ١١٢ا ا َوََل َهضح َوَكَذَٰل

حي    َنَُٰه قُرحَءانًا َعَرب
نَزلح
َ
نَ أ فح حوَعحيدح لََعله ا َوَصه ُهمح ا فحيهح محَن ٱل

ر   ُث لَُهمح ذحكح وح ُُيحدح
َ
 ١١٣ا َيتهُقوَن أ

 
 
 
 
 
 
 

گوييم، و به اين چنين اخبار گذشته را براي تو باز مي

هر  ﴾99﴿ ايم.راستي از نزد خويش پندي به تو داده

کس که از آن روي گردان شود در روز قيامت بار 

جاودانه  ﴾111﴿ سنگيني از گناه بر دوش خواهد داشت.

هند ماند و در روز قيامت چه بد باري در آن خوا

روزي که در صور دميده  ﴾111﴿ خواهند داشت.

شود و گناهکاران را در آن روز کبود رنگ گرد مي

در ميان خويش آهسته به هم  ﴾112﴿ آوريم.مي

ما به  ﴾113﴿ ايد.گويند: جز ده شبانه روز نماندهمي

نشان گويند داناتريم، آنگاه که نيک آيين تريآنچه مي

و از تو دربارة  ﴾114﴿ ايد.بگويد: جز يک روز نمانده

کند پرسند، بگو: پروردگارم آنها را از جا ميکوهها مي

سپس زمين را به صورت  ﴾115﴿ سازد.و پراکنده مي

در آن  ﴾116﴿ سازد.هاموني صاف و همواره رها مي

در آن روز از  ﴾117﴿ بيني.هيچ نشيب و فرازي را نمي

کنند، و در آن هيچ کژي نباشد و پيروي مي فراخواننده

کنند و جز صداها در برابر خداوند مهربان فروکش مي

در آن روز شفاعت  ﴾118﴿ شنوي.صداي آهسته نمي

بخشد مگر کسي که خداوند )هيچ احدي( سودي نمي

 مهربان به او اجازه داده است و گفتارش را بپسندد.

ش فرستاده و آنچه داند آنچه را که از پيخدا مي ﴾119﴿

اند، ولي )انسانها( از آفريدگار را که پشت سر گذاشته

ها در برابر خداوند زنده و چهره ﴾111﴿ آگاهي ندارند.

شوند و کسي که بار ستم را بر دوش و پاينده فروتن مي

و هرکس کارهاي  ﴾111﴿ گردد.داشته باشد ناکام مي

هيچ ستم شايسته انجام دهد در حالي که مؤمن باشد از 

و بدينسان  ﴾112﴿ ترسد.و کاسته شدن )از حقش( نمي

آن را قرآني عربي نازل کرديم و در آن بيم دادن و 

هايي گوناگون( بازگو کرديم، تا ترساندن را به )شيوه

 بپرهيزند، يا باعث يادآوري و بيداري ايشان شود.

﴿113﴾ 
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ُۗ َوََل َتعحجَ   َقُّ
حَملحُك ٱۡلح ُ ٱل حٱلحُقرحَءانح محن َفَتَعََٰل ٱَّلله لح ب

ح زحدحّنح عحلحم   ۖۥۡ َوقُل رهب  ُيُه ََضَٰٓ إحََلحَك وَحح ن ُيقح
َ
ا َقبحلح أ
١١٤  ٓ نَا َ َولَمح ََنحدح َولََقدح َعهحدح إحََلَٰٓ َءاَدَم محن َقبحُل فَنََسح

ْ ٓأِلَدَم ِإَوذح قُلحَنا  ١١٥ا ََلُۥ َعزحم   ُجُدوا َمَلَٰٓئحَكةح ٱسح
حلح ل

 ٓ ْ إحَله ََبَٰ  فََسَجُدٓوا
َ
ـ َاَدُم إحنه َهََٰذا َفُقلحَنا َيَٰٓ  ١١٦إحبحلحيَس أ

َك فَََل َُيحرحَجنهُكَما  َعُدو    حَزوحجح َك َول
َنهةح له محَن ٱۡلح
ََّقَٰٓ  َرىَٰ  ١١٧فَتَشح َله ََتُوَع فحيَها َوََل َتعح

َ
 ١١٨إحنه لََك أ

َۡحَٰ  ْ فحيَها َوََل تَضح َمُؤا نهَك ََل َتظح
َ
وََس إح  ١١٩َوأ ََلحهح فَوَسح

ح  ُِلح َٰ َشَجَرةح ٱۡلح ُدلَُّك لََعَ
َ
ـ َاَدُم َهلح أ يحَطَُٰن َقاَل َيَٰٓ ٱلشه

َكََل محنحَها َفَبَدتح لَُهَما  ١٢٠َله َيبحَلَٰ  َوُملحك  
َ
فَأ

نهةحِۚ  َ يحهحَما محن َوَرقح ٱۡلح
َفانح َعلَ َٰءُتُهَما َوَطفحَقا ََيحصح َسوح
َتَبَٰ ثُ  ١٢١وََعَِصَٰٓ َءاَدُم َربهُهۥ َفَغَوىَٰ  ُه َربُُّهۥ َفَتاَب مه ٱجح

ُضُكمح  ١٢٢َعلَيحهح وََهَدىَٰ  ُۢاۖۡ َبعح بحَطا محنحَها ََجحيَع قَاَل ٱهح
 ۡۖ ٍض َعُدو   َعح حّن ح ُهد   بلح حيَنهُكم م  ت

ح
ا يَأ َبَع ى فَإحمه َفَمنح ٱته

ََّقَٰ  لُّ َوََل يَشح َرَض َعن  ١٢٣ُهَداَي فَََل يَضح عح
َ
َوَمنح أ

رحي فَإحنه ََلُۥ مَ 
هُۥ يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح َضنَّك   عحيَشة  ذحكح  َوََنحُّشُ

َمَٰ  عح
َ
َمَٰ َوَقدح ُكنُت  ١٢٤أ عح

َ
ٓ أ تَّنح حَم َحَّشح ح ل قَاَل َرب 

ي    ١٢٥ا بَصح
 
 
 
 
 
 
 

 
پس خداوند فرمانرواي راستين بزرگ و برتر است، و 

پيش از آنکه وحي قرآن بر تو انجام پذيرد در 

دگارا! بر دانشم )خواندن( آن عجله مکن، و بگو: پرور

و به راستي پيش از اين به آدم سفارش  ﴾114﴿ بيافزاي.

کرديم، پس )آن را( فراموش کرد و در او عزمي 

و آنگاه که به فرشتگان گفتيم:  ﴾115﴿ استوار نيافتيم.

براي آدم سجده ببريد، پس سجده بردند به جز ابليس 

پس گفتيم: اي آدم! اين دشمن  ﴾116﴿ که سرباز زد.

همسرت است، پس شما را از بهشت بيرون نکند،  تو و

و تو در آن بهشت نه گرسنه  ﴾117﴿ تا به رنج درافتي.

و تو در آن نه  ﴾118﴿ ماني.شوي، و نه برهنه ميمي

 ﴾119﴿ بيني.شوي و نه گرماي خورشيد ميتشنه مي

پس شيطان او را به وسوسه انداخت، گفت: آيا تو را به 

 اناپذير رهنمود کنم؟.درخت جاودانگي و ملک فن

سرانجام هر دو نفر از آن درخت خورند، و  ﴾121﴿

شرمگاهاشان آشکار شد و شروع کردند از برگ 

چسپاندند، و آدم از )درختان( بهشت بر خودشان مي

 ﴾121﴿ فرمان پروردگارش سرپيچي کرد و گمراه شد.
اش را پذيرفت سپس پروردگارش او را برگزيد و توبه

)خداوند( فرمود: هر دو گروه  ﴾122﴿ و هدايتش کرد.

با هم از آن فرود آييد، در حالي که دشمن همديگر 

هستيد، پس اگر براي شما از جانب من رهنمودي رسد، 

شود، و به رنج هرکس از هدايتم پيروي کند گمراه نمي

و هرکس از ياد من روي بگرداند  ﴾123﴿ افتد.نمي

او را نابينا زندگي تنگي خواهد داشت، و روز قيامت 

گويد: پروردگارا! چرا مي ﴾124﴿ حشر خواهيم کرد.

 ام؟!.مرا نابينا برانگيختي حال آنکه )در دنيا( بينا بوده
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﴿125﴾ 
َوحَم   حَك ٱَلح ۖۡ َوَكَذَٰل يَتَها َُٰتَنا فَنَسح َتتحَك َءاتََٰي

َ
حَك أ قَاَل َكَذَٰل

محنُۢ  ١٢٦تُنََسَٰ  ََف َولَمح يُؤح َسح
َ
حَك ََنحزحي َمنح أ  َوَكَذَٰل

بحََّقَٰٓ أَِب
َ
َشدُّ َوأ

َ
َرةح أ حهحۚۦْ َولََعَذاُب ٱٓأۡلخح فَلَمح  ١٢٧تََٰيَٰتح َرب 

َ
أ

ُشوَن  حَن ٱلحُقُرونح َيمح َنا َقبحلَُهم م  لَكح هح
َ
دح لَُهمح َكمح أ َيهح

حَك ٓأَلتََٰيَٰت   َٰل ْۚ إحنه ِفح َذ نحهحمح ْولح ٱنلَُِّهَٰ  ِفح َمَسَٰكح
ُ
ح  ١٢٨ۡل 

ََل َُكحَمة   ح  َولَوح ب  حَزام  َسَبَقتح محن ره َجل  َك لَََّكَن ل
َ
ا َوأ

َسم    حَك  ١٢٩ مُّ دح َرب  َمح ححح ِبح َٰ َما َيُقولُوَن وََسب 
ح لََعَ َبح فَٱصح

ۖۡ َومحنح َءانَآيِٕ  حَها محسح َوَقبحَل ُغُروب وعح ٱلشه
حلح  َقبحَل ُطلُ

ٱَله
َراَف ٱنلهَهارح لََعلهَك تَرحََضَٰ  طح

َ
ححح َوأ نه  ١٣٠فََسب  َوََل َتُمده

َوَٰج  َعيحنَ  زح
َ
ٓ أ حهۦح َنا ب ةح يحَك إحََلَٰ َما َمتهعح ََيوَٰ َرةَ ٱۡلح حنحُهمح زَهح ا م 

َفح  َيا نلح نح حَك َخيح  ٱلُّ ُق َرب  بحََّقَٰ  تحَنُهمح فحيهحِۚ َورحزح
َ
ُمرح  ١٣١َوأ

ح
َوأ

لََك  هح
َ
ۖۡ ََل نَسح أ ح َعلَيحَها َطَبح ةح َوٱصح لَوَٰ حٱلصه َك رحزحق  ب

ۖۡ لُ ا
زُقَُكُۗ َوٱلحَعَٰ  حُن نَرح َوىَٰ قحَبُة َنه حلتهقح تحيَنا  ١٣٢ل

ح
ََل يَأ ْ لَوح َوقَالُوا

َو لَمح  يَة  أَِب
َ
ۦْٓۚ أ حهح ب  حن ره ُحفح  م  حَنُة َما ِفح ٱلصُّ تحهحم بَي 

ح
تَأ

وَلَٰ 
ُ حَعَذاب   ١٣٣ٱۡلح َنَُٰهم ب

َلكح هح
َ
ٓ أ ا نه
َ
حن َقبحلحهۦح  َولَوح أ م 

رحَسلحَت إحََلحَنا رَُسوَل  
َ
ََلٓ أ ْ َربهَنا لَوح َءاتََٰيَٰتحَك  َفَنتهبحَع لََقالُوا

له َوََّنحَزىَٰ  ن نهذح
َ
حص   قُلح ُك    ١٣٤محن َقبحلح أ ب  ََتَ  مُّ

وحي ح  َرَٰطح ٱلسه ح َحَُٰب ٱلص  صح
َ
لَُموَن َمنح أ ْۖۡ فََسَتعح بهُصوا َفََتَ

َتَدىَٰ   ١٣٥َوَمنح ٱهح
 
 
 
 
 

 
فرمايد: بدينسان آيات ما به تو رسيد و )خداوند( مي

مانگونه تو )نيز( امروز آنها را فراموش کردي، ه
و اينگونه کسي را که زياده  ﴾126﴿ شوي.فراموش مي

روي کرده و به آيات پروردگارش ايمان نياورده است 
تر و دهيم و عذاب آخرت سختسزا و عذاب مي

آيا به آنان ننمود )و براي آنان  ﴾127﴿ ماندگارتر است.
نابود بيان نکرد( که پيش از ايشان بسياري از مردمان را 

کرديم که )اکنون آنان( در محل سکونتشان راه 
هايي براي گمان در اين )امر( نشانهروند؟ بيمي

اي از و اگر از پيش وعده ﴾128﴿ خردمندان است.
پروردگارت صورت نگرفته و موعدي مشخص مقرر 
نشده بود، بدون شک )عذاب آنها در همين دنيا( محقق 

گويند شکيبايي ميپس در برابر آنچه  ﴾129﴿ شد.مي
ورز، و قبل از طلوع آفتاب و پيش از غروب آن، و در 
ساعاتي از شب و در بخشهايي از روز به پرستش و 
ستايش پروردگارت مشغول باش، باشد که راضي و 

و به زينت زندگي دنيا که  ﴾131﴿ خشنود گردي.
ايم تا آنان را مند ساختهگروههايي از آنان را از آن بهره

يازماييم چشم مدوز، و روزي پروردگارت بهتر در آن ب

ات را به اقامة نماز و خانواده ﴾131﴿ و ماندگارتر است.

فرمان بده، و )خودت نيز( بر آن شکيبايي ورز، ما از تو 
دهيم و سرانجام خواهيم، ما تو را روزي ميروزي نمي

و گفتند: چرا  ﴾132﴿ از آن پرهيزگاري است.

آورد؟ آيا گارش براي ما نمياي از سوي پروردمعجزه

 ﴾133﴿ معجزة کتابهاي پيشين نزد آنان نيامده است؟!.

کرديم، و اگر ما آنان را پيش از او به عذابي نابود مي
گفتند: پروردگارا! چرا پيامبري را براي ما نفرستادي مي

تا از آيات تو پيروي کنيم پيش از آنکه خوار و رسوا 

به راهند پس )شما  بگو: همه چشم ﴾134﴿ گرديم؟.

نيز( چشم به راه باشيد، و به زودي خواهيد دانست چه 
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 اند.کساني بر راه راست بوده و چه کساني راه يافته

﴿135﴾ 
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نبَياءح  
َ
 ُسوَرُة اۡل

يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

لَة   َساُبُهمح َوُهمح ِفح َغفح حلنهاسح حح ََتََب ل رحُضوَن  ٱقح عح  ١مُّ
ر  َما يَ 

حن ذحكح تحيهحم م 
ح
حن ره  أ َتَمُعوُه م  حَدٍث إحَله ٱسح حهحم ُمُّ ب 

َوى  ََلهحَية   ٢وَُهمح يَلحَعُبوَن  ْ ٱنلهجح وا ََسُّ
َ
ُۗ َوأ قُلُوُبُهمح

حيَن  ٓ إحَله بََّش  ٱَّله ْ َهلح َهََٰذا تُوَن  َظلَُموا
ح
َفَتأ
َ
ۖۡ أ حثحلُُكمح م 

نُتمح 
َ
َر َوأ حح ح وَن ٱلس  ُ ح يَ  ٣ُتبحِصح َل ِفح قَاَل َرَب  لَُم ٱلحَقوح عح

محيُع ٱلحَعلحيُم  ِۖ وَُهَو ٱلسه ۡرضح
َ َمآءح َوٱۡلح بَلح َقالُٓواْ  ٤ٱلسه

َُٰه بَلح ُهَو َشاعحر   ى ََتَ َلَِٰۢم بَلح ٱفح حح
َ
َغَُٰث أ ضح

َ
حَنا أَِب أ ت

ح
 يَة  فَلحَيأ

لُوَن  وه
َ َل ٱۡلح رحسح

ُ
ٓ أ َيٍة  ٥َكَما حن قَرح ٓ َءاَمَنتح َقبحلَُهم م  َما
َنَٰ  لَكح هح

َ
ٓۖۡ أ محُنونَ  َها َفُهمح يُؤح

َ
رحَسلحَنا َقبحلََك إحَله  ٦ أ

َ
ٓ أ َوَما

ۖۡ فَسح رحَجاَل   ٓ إحََلحهحمح رح إحن ُكنُتمح ََل  نُّوۡحح
حكح َل ٱَّل  هح

َ
ْ أ لُٓوا

لَُموَن  ُكلُوَن ا َوَما َجَعلحَنَُٰهمح َجَسد   ٧َتعح
ح
َله يَأ

حيَن  ْ َخَِٰلح َعاَم َوَما ََكنُوا َد ُثمه َصَدقحَنَٰهُ  ٨ٱلطه حوَعح ُم ٱل
حفحنَي  ُمِسح

ح َنا ٱل لَكح هح
َ
هَشآُء َوأ َنَيحَنَُٰهمح َوَمن ن

َ
لََقدح  ٩فَأ

َآ إحََلحُكمح كحَتَٰب   نَزنلح
َ
قحلُوَن أ فَََل َتعح

َ
ْۚ أ رُُكمح  ١٠ا فحيهح ذحكح

 
 
 
 
 

 
 
 

 سوره أنبياء
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

براي مردم )هنگام( حسابشان نزديک شده است، در 

 خبري روي گردانند.که آنان در غفلت و بيحالي 

سوي پروردگارشان بديشان اي بههيچ پند تازه ﴾1﴿

 دهند.رسد مگر آنکه بازي کنان به آن گوش مينمي

)درحاليکه( دلهايشان غافل است و ستمکاران در  ﴾2﴿

نهان به نجوي و سخن در گوشي پرداختند که اين 

به سراغ  )شخص( جز انساني همچون شما نيست، آيا

 ﴾3﴿ بينيد.رويد؟ حال آنکه )حقيقت را( ميجادو مي

بگو: پروردگارم هر سخني را که در آسمان و زمين 

بلکه گفتند:  ﴾4﴿ داند، و او شنواي داناست.باشد، مي

اي بيش نيست، بلکه آن را از خوابهاي آشفته و پراکنده

پيش خود ساخته است بلکه او شاعري است، پس چنان 

اي هايي( فرستاده شدند بايد نشانهيان )با نشانهکه پيشين

پيش از آنان )نيز مردمِ( هيچ  ﴾5﴿ براي ما بياورد.

شهري که )اهلِ( آن را نابود کرديم ايمان نياوردند، آيا 

و پيش از تو جز مرداني  ﴾6﴿ آورند؟!.اينان ايمان مي

کرديم، پس اگر شما را نفرستاديم که به آنان وحي مي

ما پيامبران را به  ﴾7﴿ از اهل کتاب بپرسيد. دانيدنمي

صورت پيکرهايي که غذا نخورند، و جاودانه نبودند. 

سپس وعدة )خويش( را )دربارة( آنان راست  ﴾8﴿

گردانيديم، و آنان و همة کساني را که خواستيم نجات 

به راستي  ﴾9﴿داديم، و اسرافکاران را نابود کرديم. 

م که آوازة شما در آن است، ايبرايتان کتابي نازل کرده

 ﴾11﴿ورزيد؟!. آيا خرد نمي
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َية   َنا محن قَرح حَمة   َوَكمح قََصمح َدَها  ََكنَتح َظال نَا َبعح
ح
نَشأ
َ
َوأ

حنحَها  ١١ا َءاَخرحيَن قَوحمً  ٓ إحَذا ُهم م  َسَنا
ح
ْ بَأ وا َحسُّ

َ
ٓ أ ا فَلَمه

ُكُضوَن    ١٢يَرح
ُ
ٓ أ ْ إحََلَٰ َما ُعٓوا ْ َوٱرحجح ُكُضوا ُتمح ََل تَرح تحرحفح

قَالُواْ تََٰيََٰويحلََنآ  ١٣لُوَن فحيهح َوَمَسَٰكحنحُكمح لََعلهُكمح تُسح 
حلحَك  ١٤إحنها ُكنها َظَٰلحمحنَي  َٰ  َفَما َزالَت ت  َُٰهمح َحِته َوى َدعح

يَن  يًدا َخَٰمحدح َمآَء  ١٥َجَعلحَنَُٰهمح َحصح َنا ٱلسه َوَما َخلَقح
ۡرَض َوَما بَيحَنُهَما َلَٰعحبح 

َ َذ  ١٦نَي َوٱۡلح تهخح ن نه
َ
ٓ أ نَا َردح

َ
لَوح أ

و   َٰعحلحنَي لَهح آ إحن ُكنها َف نه ُ َنَُٰه محن له َذح َّته ُف  ١٧ا َله ذح بَلح َنقح
ح  َق 
حٱۡلح ْۚ ب حَذا ُهَو َزاهحق  َمُغُهۥ فَإ َبَٰطحلح َفَيدح

َولَُكُم  لََعَ ٱلح
ُفوَن  ا تَصح حَويحُل محمه َمََٰوَٰتح  ١٨ٱل َوََلُۥ َمن ِفح ٱلسه

 
َ َباَدتحهۦح َوٱۡلح وَن َعنح عح ُ َبح َتكح ِۚ َوَمنح عحنَدهُۥ ََل يَسح ۡرضح

وَن  ُ ِسح َتحح حَل َوٱنلهَهاَر ََل  ١٩َوََل يَسح حُحوَن ٱَله يَُسب 
وَن  َُتُ حَهة   ٢٠َيفح َُذٓواْ َءال مح ٱَّته

َ
ۡرضح ُهمح ُن أ

َ حَن ٱۡلح وَن م  ُ ّشح
ُ لََفَسدَ  ٢١ حَهٌة إحَله ٱَّلله ٓ َءال ْۚ فَُسبحَحََٰن لَوح ََكَن فحيهحَما تَا

ُفوَن  ا يَصح ح ٱلحَعرحشح َعمه ح َرب  ا ََل يُسح  ٢٢ٱَّلله ُل َعمه
َعُل وَُهمح يُسح  ۖۡ  ٢٣لُوَن َيفح حَهة  ۦٓ َءال حهح ْ محن ُدون َُذوا مح ٱَّته

َ
 أ

ُر َمن  َ َوذحكح َعح ُر َمن مه
ۖۡ َهََٰذا ذحكح َهََٰنُكمح ْ بُرح قُلح َهاتُوا

ََثُُهمح ََل  كح
َ
ِۚ بَلح أ رحُضوَن َقبحلح عح ۖۡ َفُهم مُّ َقه

لَُموَن ٱۡلح َيعح
٢٤ 
 
 
 
 
 
 

هاي ستمگر را نابود کرديم، و چه بسيار )اهالي( آبادي

پس  ﴾11﴿و پس از آنان گروهي ديگر پديد آورديم!. 

چون عذاب ما را احساس کردند ناگهان پا به فرار 

شود:( فرار نکيند! و )به آنان گفته مي  ﴾12﴿گذاشتند. 

آسايشگاهتان بازگرديد، باشد که از شما  ها وبه خانه

گفتند: واي بر ما! همانا ما  ﴾13﴿)چيزي( خواسته شود. 

و پيوسته اين فرياد ايشان خواهد  ﴾14﴿ايم. ستمگر بوده

گردانيم. بود تا اينکه آنان را مانند گياهاني درو شده مي

و آسمان و زمين و آنچه را که در ميان آن دو  ﴾15﴿

اگر  ﴾16﴿ ايم.و شوخي نيافريده است براي بازي

اي بگيريم قطعاً چيزي مناسب خود خواستيم بازيچهمي

بلکه حق را بر باطل  ﴾17﴿کرديم. انتخاب مي

شکند، و به ناگاه باطل افکنيم، پس آن را در هم ميمي

شود. و واي بر شما به سبب توصيفي که محو و نابود مي

سمانها و زمين و از اوست هر چه در آ ﴾18﴿کنيد. مي

است، و آنان که در نزد وي هستند از پرستش او سرباز 

شب و روز تسبيح  ﴾19﴿شوند. زنند و خسته نمينمي

آيا خداياني از  ﴾21﴿ورزند. گويند، و سستي نميمي

اند که )ايشان را( )موجودات( زمين را به خدايي گرفته

اگر در آسمانها و زمين غير از  ﴾21﴿برانگيزند؟!. 

داوند معبودها و خداياني وجود داشت، قطعاً آسمانها خ

شدند، پس پاک و منزه است خداوند و زمين تباه مي

کنند. پروردگار عرش و فراتر است از آنچه بيان مي

دهد باز )خداوند( در برابر آنچه انجام مي  ﴾22﴿

 ﴾23﴿گردند. شود و آنها بازخواست ميخواست نمي

اند؟ بگو: را به خدايي گرفتهآيا غير از او معبوداني 

دليل خود را بيان داريد، اين کتاب امت من و )اينها 

هاي قبل از من است. بلکه بيشتر هاي امتهم( کتاب

دانند، اين است که روي گردانند. آنان حق را نمي

﴿24﴾ 
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نهُهۥ 
َ
ٓ إحََلحهح أ رحَسلحَنا محن َقبحلحَك محن رهُسوٍل إحَله نُوۡحح

َ
َوَمآ أ
ُبُدونح  ََلٓ  ۠ فَٱعح نَا

َ
ٓ أ َمَُٰن  ٢٥إحَلََٰه إحَله ََذ ٱلرهحح ْ ٱَّته َوقَالُوا

ۚۥْ َوَل   َرُموَن  بَلح عحَباد  اُۗ ُسبحَحََٰنُه كح بحُقونَُهۥ  ٢٦مُّ ََل يَسح
َملُوَن  ۦح َيعح رحه مح

َ
حأ لح وَُهم ب َقوح

حٱلح َ  ٢٧ب لَُم َما َبنيح َيعح
يهحمح َوَما َخلحَفُهمح  يحدح

َ
َفُعونَ أ تَََضَٰ  َوََل يَشح حَمنح ٱرح  ل

إحَله
فحُقوَن  يَتحهۦح ُمشح حنح َخشح ۞َوَمن َيُقلح محنحُهمح  ٢٨وَُهم م 

ٓ إحَلَٰه   حَك ََنحزحيهح  إحّن ح َٰل حهۦح فََذ حن ُدون حَك ََنحزحي م  َجَهنهَمْۚ َكَذَٰل
َٰلحمحنَي  َمََٰوَٰتح  ٢٩ٱلظه نه ٱلسه

َ
ْ أ حيَن َكَفُرٓوا َو لَمح يََر ٱَّله

َ
أ
ۡرَض ََكنَ 

َ حَمآءح ُكه ا َفَفَتقح َتا َرتحق  َوٱۡلح ۖۡ وََجَعلحَنا محَن ٱل َنَُٰهَما
محُنوَن  فَََل يُؤح

َ
ْۚ أ ٍء َۡح ٍ ح

ۡرضح  ٣٠َۡ
َ وََجَعلحَنا ِفح ٱۡلح
حهحمح وََجَعلحَنا فحيَها فحَجاج   ن تَمحيَد ب

َ
َ أ  ا ُسُبَل  َرَوََٰسح
َتُدوَن لهَعلهُهمح  ف   ٣١َيهح َمآَء َسقح ح وََجَعلحَنا ٱلسه ۖۡ ُفوظ  ا ُمه ا
رحُضوَن وَُهمح عَ  حَل  ٣٢نح َءاتََٰيَٰتحَها ُمعح حي َخلََق ٱَله وَُهَو ٱَّله

ۖۡ ُك    َس َوٱلحَقَمَر مح َبُحوَن  ِفح فَلَك   َوٱنلهَهاَر َوٱلشه  ٣٣يَسح
َنا لحبََّش  

حن َقبحلحَك  َوَما َجَعلح حته َفُهُم م  فَإحيْن م 
َ
ۖۡ أ َ ُِلح ٱۡلح

وَن  ُ س   ٣٤ٱلحَخَِٰلح ٓ  ُكُّ َنفح حَقُة َذا حَموحتح  َوَنبحلُوُكم ئ ٱل
 ۡۖ ح فحتحَنة  َيح

ح َوٱۡلح حٱلّشه    ٣٥ِإَوََلحَنا تُرحَجُعوَن  ب
 
 
 
 
 
 

 

 

و هيچ پيامبري را پيش از تو نفرستاديم مگر اينکه به او 

وحي کرديم که هيچ معبود بر حقي جز من نيست. پس 

و گفتند: خداوند فرزندي برگرفته  ﴾25﴿مرا بپرستيد. 

ند پاک و منزه است )فرشتگان فرزندان است! خداو

در  ﴾26﴿خدا نبوده( بلکه بندگاني گرامي هستند. 

گيرند، و آنان به فرمان وي سخن گفتن از او پيشي نمي

خداوند اعمال گذشته و حال و  ﴾27﴿کنند. کار مي

کنند مگر براي داند، و شفاعت نميآيندة ايشان را مي

از بيم او ترسان و کسي که )خداوند( بپسندد، و آنان 

و هرکس از آنان بگويد غير از خدا  ﴾28﴿هراسانند. 

گردانيم، من نيز معبود هستم، جهنم را سزاي او مي

آيا کافران  ﴾29﴿دهيم. بدينسان به ستمکاران سزا مي

اند که آسمانها و زمين )ابتدا( صاف و فروبسته ننگريسته

يز بودند، سپس آنها را از هم بازگشوديم، و هر چ

آورند؟!. اي را از آب پديد آورديم، آيا ايمان نميزنده

داري پديد و در زمين کوههاي استوار و ريشه ﴾31﴿

آورديم تا )مبادا( آنان را بجنباند، و درميان کوهها 

راههاي گشاده بوجود آورديم تا که آنان راه يابند. 

و آسمان را سقفي محفوظ قرار داديم، )ولي(  ﴾31﴿

و او خدايي  ﴾32﴿هايش رويگردانند. نهآنان از نشا

است که شب و روز و خورشيد و ماه را آفريده است و 

و پيش از  ﴾33﴿هر يک در مداري )معين( شناورند. 

ايم، آيا اگر تو براي هيچ انساني جاودانگي مقرر نداشته

و هر انساني  ﴾34﴿مانند؟!. تو بميري ايشان جاودانه مي

ا را به سختي و آسايش چشد، و شممزة مرگ را مي

 ﴾35﴿شويد. سوي ما بازگردانده ميآزماييم، و بهمي
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ُذونََك إحَله ُهُزًوا  ْ إحن َيتهخح حيَن َكَفُرٓوا ِإَوَذا رََءاَك ٱَّله
رح ٱلرهِنَٰمۡح ُهمح 

كح حذح حَهَتُكمح وَُهم ب ُكُر َءال حي يَذح
َهََٰذا ٱَّله

َ
أ

نَسَُٰن محنح عَ  ٣٦َكَٰفحُروَن  ح
ِۚ ُخلحَق ٱۡلح ْورحيُكمح  َجل 

ُ
َسأ

لُونح  جح َتعح ُد  ٣٧َءاتََٰيَِٰتح فَََل تَسح حوَعح َوَيُقولُوَن َمَِتَٰ َهََٰذا ٱل
قحنَي  نَي  ٣٨إحن ُكنُتمح َصَٰدح حيَن َكَفُرواْ حح لَُم ٱَّله لَوح َيعح

وَن َعن وُُجوهحهحُم ٱنلهاَر َوََل َعن ُظُهورحهحمح  ََل يَُكفُّ
وَن  تح  ٣٩َوََل ُهمح يُنَِصُ

ح
َتة  بَلح تَأ َفَتبحَهُتُهمح فَََل  يهحم َبغح

َها َوََل ُهمح يُنَظُروَن  يُعوَن َرده َتطح َولََقدح  ٤٠يَسح
حرُُسل   زحَئ ب ُتهح ُرواْ  ٱسح حيَن َسخح حٱَّله حن َقبحلحَك فََحاَق ب م 

 ْ ا ََكنُوا زحُءوَن محنحُهم مه َتهح حهۦح يَسح قُلح َمن  ٤١ب
حلح َوٱنلهَهارح محَن ٱ

حٱَله لَؤُُكم ب ِنَٰمۡحْۚ بَلح ُهمح َعن يَكح لره
رحُضوَن  عح حهحم مُّ رح َرب 

حَهة   ٤٢ذحكح مح لَُهمح َءال
َ
حن  أ َنُعُهم م  َتمح

 َ يُعوَن نَِصح َتطح ْۚ ََل يَسح حَنا حنها ُدون هحمح َوََل ُهم م  نُفسح
َ
أ

َحُبوَن  َٰ َطاَل  ٤٣يُصح ُؤََلٓءح َوَءابَآَءُهمح َحِته َنا َهَٰٓ بَلح َمتهعح
يحهحُم ٱلحُعمُ 

ۡرَض نَنُقُصَها َعلَ
َ ِتح ٱۡلح

ح
نها نَأ
َ
َن أ فَََل يََروح

َ
ُۗ أ ُر
 ْۚٓ َرافحَها طح

َ
َفُهُم ٱلحَغَٰلحُبوَن  محنح أ

َ
  ٤٤أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

و هرگاه کافران تو را ببيند حتماً شما را مسخره و 

گويند:( آيا اين همان کسي گيرند )و ميريشخند مي

ياد  کند؟ و آناناست که معبودانتان را )به بدي( ياد مي

کنند و به آن ايمان )خداوند( رحمان را انکار مي

انسان از شتاب آفريده شده است.  ﴾36﴿ندارند. 

هاي خود را به شما خواهيم نمود، پس به شتابم نشانه

گويند: فرا رسيدن و مي ﴾37﴿نياندازيد و عجله نکنيد. 

گوييد؟. اين وعده کي خواهد بود اگر راست مي

توانند انستند هنگامي که نميداگر کافران مي ﴾38﴿

آتش را از پس و پيش خود باز دارند و آنان ياري 

گردند، )در رابطه با آمدن عذاب شتاب نمي

بلکه )آتش( ناگهان به سراغ  ﴾39﴿ورزيدند(. نمي

توانند سازد، و نميآيد، و آنگاه حيرانشان ميايشان مي

 ﴾41﴿شود. آن را دفع کنند، و بديشان مهلت داده نمي

و به راستي پيامبراني پيش از تو مورد تمسخر قرار 

اند، پس عذابي که مسخره کنندگان آن را به گرفته

بگو:  ﴾41﴿شوخي گرفته بودند ايشان را فرا گرفت. 

چه کسي شما را درشب و روز )از عذاب خداوند 

دارد؟ بلکه آنان از ياد پروردگارشان رحمان( نگاه مي

که آنان معبوداني دارند که يا اين ﴾42﴿رويگردانند. 

کنند؟! )اين آنها را در برابر )عذاب( ما حفظ مي

توانند خود را ياري کنند، و نه معبودان ساختگي( نه مي

بلکه ما ايشان و  ﴾43﴿شوند. آنان ياري داده مي

مند ساختيم تا عمر بر ها بهرهپدرانشان را از انواع نعمت

ما آهنگ زمين  بينند کهآنان طوالني شد. آيا نمي

کاهيم، آيا اينان پيروز هايش ميکنيم و از دامنهمي

  ﴾44﴿خواهند شد. 
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ََعَٓء  مُّ ٱلُّ َمُع ٱلصُّ ِۚ َوََل يَسح ح وَۡحح
ح حٱل رُُكم ب نذح

ُ
ٓ أ َما قُلح إحنه

َحة   ٤٥إحَذا َما يُنَذُروَن  تحُهمح َنفح سه حن مه حنح َعَذابح  َولَئ م 
حَك  ٓ إحنها ُكنها َظَٰلحمحنَي ََلَُقولُنه تََٰيََٰويحلَ َرب  َونََضُع  ٤٦َنا

س   لَُم َنفح َوحمح ٱلحقحَيََٰمةح فَََل ُتظح َط َلح َٰزحيَن ٱلحقحسح َمَو
ح  ٱل

ۖۡ ِإَون ََكَن محثحَقاَل َحبهة  َشيح  ُۗ  ا حَها تَيحَنا ب
َ
َدٍل أ حنح َخرح م 

بحنيَ  حَنا َحَٰسح َولََقدح َءاتَيحَنا ُموََسَٰ َوَهَُٰروَن   ٤٧ َوَكََفَٰ ب
َيآء  ٱلحفُ  قَاَن َوضح ر   رح حلحُمتهقحنَي ا َوذحكح َن  ٤٨ل  حيَن ََيحَشوح ٱَّله

فحُقوَن  اَعةح ُمشح حَن ٱلسه َغيحبح وَُهم م 
حٱلح َوَهََٰذا  ٤٩َربهُهم ب
ر   نُتمح ََلُۥ ُمنكحُروَن  ذحكح

َ
فَأ
َ
نَزلحَنَُٰهْۚ أ

َ
َباَرٌك أ َلَقدح ۞وَ  ٥٠مُّ

َدهُۥ محن َقبحُل  َٰلحمحنَي  َءاتَيحَنآ إحبحَرَٰهحيَم رُشح حهۦح َع  ٥١َوُكنها ب
نُتمح لََها 

َ
ٓ أ ِتح
ح ٱتلهَماثحيُل ٱله ه بحيهح َوقَوحمحهۦح َما َهَٰذح

َ
إحذح قَاَل ۡلح
َٰكحُفوَن  يَن  ٥٢َع َٰبحدح نَآ َءابَآَءنَا لََها َع َقاَل  ٥٣َقالُواْ وََجدح

نُتمح َوَءابَآؤُُكمح ِفح َضَلَٰل  
َ
بحني   لََقدح ُكنُتمح أ ْ  ٥٤ مُّ  قَالُٓوا
ئحتََنا  جح

َ
َٰعحبحنَي أ نَت محَن ٱلله

َ
مح أ
َ
ح أ َق 
حٱۡلح قَاَل بَل  ٥٥ب

نَا۠ 
َ
حي َفَطرَُهنه َوأ ۡرضح ٱَّله

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح بُُّكمح َربُّ ٱلسه ره
يَن  َٰهحدح حَن ٱلشه َٰلحُكم م  َٰ َذ

يَدنه  ٥٦لََعَ كح
َ
ح َۡل َوتَٱَّلله

حرحيَن  ب واْ ُمدح
ن تَُولُّ

َ
َد أ َنََٰمُكم َبعح صح

َ
  ٥٧أ
 
 
 
 

 

 

 

 

 

دهم، و اشخاص کر بگو: شما را با وحي بيم مي

و  ﴾45﴿شنوند. هنگامي که بيم داده شوند ندا را نمي

اي از عذاب پروردگارت بديشان برسد اگر شمّه

خواهند گفت: واي بر ما! به راستي که ما ستمگر 

و ما ترازوي عدل و داد را در روز  ﴾46﴿ايم. بوده

بيند و اگر هيچ ستمي نميقيامت خواهيم نهاد و کسي 

به اندازة دانة خردلي )عمل نيک يا بد انجام گرفته( 

آوريم، و بس است که ما باشد آن را )به ميان( مي

و همانا به موسي و  ﴾47﴿حسابرس و حسابگر باشيم. 

هارون فرقان و روشنايي و پندي براي پرهيزگاران 

د ترسنکساني که در نهان از خداوند مي ﴾48﴿داديم. 

و اين )قرآن( پند  ﴾49﴿و آنان از قيامت هراس کنند. 

ايم، آيا شما منکر با برکتي است که آن را نازل کرده

گمان پيش از اين به ابراهيم و بي ﴾51﴿آن هستيد؟. 

هدايت و راهيابي داديم و به )حال او( دانا بوديم. 

آنگاه که به پدر و قومش گفت: اين تنديسها  ﴾51﴿

به عبادت آنها مشغول هستيد؟.  چيست که همواره

ايم که اينها را گفتند: ما پدران خويش را ديده ﴾52﴿

گفت: به راستي شما و  ﴾53﴿کردند. پرستش مي

گفتند:  ﴾54﴿ايد. پدرانتان در گمراهي آشکاري بوده

اي يا از افراد شوخي کننده و آيا برايمان حق آورده

ن، گفت: بلکه پروردگارتا ﴾55﴿بازيگر هستي؟. 

پروردگار آسمانها و زمين است، همان پررودگاري که 

و  ﴾56﴿آنها را آفريد، و من بر اين )سخن( گواهم. 

سوگند به خداوند پس از آنکه پشت کرديد و رفتيد 

 ﴾57﴿هايتان تدبيري خواهم انديشيد. نسبت به بت
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 َكبحي  
هُهمح َلَعلهُهمح إحََلحهح فََجَعلَُهمح ُجَذًَٰذا إحَله ُعوَن ا ل يَرحجح

ْ َمن َفَعَل َهََٰذا أَِب ٥٨ َٰلحمحنَي قَالُوا ٓ إحنهُهۥ لَمحَن ٱلظه حَهتحَنا ل
َنا فَِت   ٥٩ ْ َسمحعح ُكرُُهمح  قَالُوا ۥٓ إحبحَرَٰهحيُم  يَذح  ٦٠ُيَقاُل ََلُ

َهُدوَن  نُيح ٱنلهاسح َلَعلهُهمح يَشح عح
َ
َٰٓ أ حهۦح لََعَ تُواْ ب

ح
 ٦١قَالُواْ فَأ

نَت 
َ
ْ َءأ إحبحَرَٰهحيُم َفَعلحَت َهََٰذا أَِب قَالُٓوا حَهتحَنا َيَٰٓ قَاَل  ٦٢ل

ُقوَن بَلح َفَعلَُهۥ َكبحيُُهمح َهََٰذا َفسح  لُوُهمح إحن ََكنُواْ يَنطح
َٰلحُموَن  ٦٣ نُتُم ٱلظه

َ
هحمح َفَقالُٓواْ إحنهُكمح أ نُفسح

َ
فَرََجُعٓواْ إحََلَٰٓ أ

هحمح لََقدح  ٦٤ َٰ رُُءوسح
ُسواْ لََعَ ُؤََلٓءح  ُثمه نُكح َت َما َهَٰٓ َعلحمح

ُقوَن  ح َما ََل  ٦٥يَنطح ُبُدوَن محن ُدونح ٱَّلله َفَتعح
َ
قَاَل أ
ف    ٦٦يَُۡضُُّكمح ا َوََل يَنَفُعُكمح َشيح 

ُ
حَما  أ لهُكمح َول

ُبُدوَن محن ُدونح ٱ قحلُوَن َتعح َفََل َتعح
َ
حْۚ أ حقُوهُ  ٦٧َّلله قَالُواْ َحر 
حَهَتُكمح إح  ْ َءال ٓوا َٰعحلحنَي َوٱنُِصُ قُلحَنا تََٰيََٰناُر  ٦٨ن ُكنُتمح َف

د   َٰٓ إحبحَرَٰهحيَم ُكو يح بَرح حهۦح َكيحد   ٦٩ا وََسَلًَٰما لََعَ َراُدواْ ب
َ
ا َوأ

َِسحيَن فَ  خح
َ ۡرضح  ٧٠َجَعلحَنَُٰهُم ٱۡلح

َ َوََنهيحَنَُٰه َولُوًطا إحََل ٱۡلح
حلحَعَٰلَمحنَي  َنا فحيَها ل ِتح َبََٰركح

ۥٓ إح  ٧١ٱله َحََٰق َووََهبحَنا ََلُ سح
 ۡۖ ُقوَب نَافحلَة    َوَيعح

نَي َولُُك     ٧٢ َجَعلحَنا َصَٰلححح
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آنگاه آنها را تکه تکه کرد، مگر بت بزرگشان را تا به 

گفتند: چه کسي با خدايان  ﴾58﴿پيش آن باز گردند. 

گمان او از ستمکاران است. ما چنين کره است؟ بي

هيم گفته گفتند: شنيديم جواني که به او ابرا ﴾59﴿

گفتند: او  ﴾61﴿کرد. شود از آنها )به بدي( ياد ميمي

را به حضور مردم بياوريد باشد که آنان گواهي دهند. 

گفتند: اي ابراهيم! آيا تو اين کار را با خدايان  ﴾61﴿

)ابراهيم( گفت: بلکه اين بت  ﴾62﴿اي؟. ما کرده

بزرگ چنين کاري را کرده است، پس اگر سخن 

پس آنان به خود  ﴾63﴿آنان بپرسيد.  گويند ازمي

سپس  ﴾64﴿گمان شما ستمگريد. آمدند و گفتند: بي

داني که آنها شک تو ميسرافکنده شدند )و گفتند:( بي

)ابراهيم( گفت: آيا به غير از  ﴾65﴿گويند. سخن نمي

پرستيد که هيچ سود و زياني را به خداوند چيزي را مي

شما، و واي بر واي بر  ﴾66﴿رساند؟. شما نمي

پرستيد! آيا خرد چيزهايي که به جاي خدا مي

خواهيد کاري گفتند: اگر مي ﴾67﴿ورزيد؟!. نمي

 ﴾68﴿کنيد او را بسوزانيد و خدايانتان را ياري دهيد. 

 ﴾69﴿گفتيم: اي آتش! بر ابراهيم سرد و سالمت باش. 

و خواستند )در حق او( نيرنگ ورزند، پس ما آنان را 

و او و لوط را رهايي  ﴾71﴿ردم نموديم. زيباترين م

بخشيديم و به سرزميني برديم که در آن براي جهانيان 

و اسحاق را به او بخشيديم و  ﴾71﴿ايم. برکت نهاده

هايش( يعقوب را نيز به او بخشيديم، )افزون بر خواسته

  ﴾72﴿و همه را شايسته قرار داديم. 
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ة   حمه ئ
َ
ُدونَ  وََجَعلحَنَُٰهمح أ رحنَا وَ  َيهح مح

َ
حأ َل ب ٓ إحََلحهحمح فحعح َنا وحَحيح

َ
أ

ْ نَلَا  ةحِۖ َوََكنُوا َكوَٰ لَوَٰةح ِإَويَتآَء ٱلزه َيحَرَٰتح ِإَوقَاَم ٱلصه
ٱۡلح

يَن  َٰبحدح م  َولُوطً  ٧٣َع ا َوََنهيحَنَُٰه محَن ا وَعحلحم  ا َءاَتيحَنَُٰه ُحكح
ئحَثْۚ إحنههُ  ََبَٰٓ

َمُل ٱۡلح ِتح ََكنَت تهعح
َيةح ٱله ْ قَوحَم ٱلحَقرح مح ََكنُوا

قحنَي  َسوحء   ٓۖۡ  ٧٤َفَٰسح َتحَنا َخلحَنَُٰه ِفح رَۡحح دح
َ
إحنهُهۥ محَن  َوأ

نيَ  َٰلححح َتَجبحَنا  ٧٥ ٱلصه َونُوًحا إحذح نَاَدىَٰ محن َقبحُل فَٱسح
يمح  َكرحبح ٱلحَعظح

لَُهۥ محَن ٱلح هح
َ
يحَنَُٰه َوأ  ٧٦ََلُۥ َفَنجه

حيَن كَ  َنَُٰه محَن ٱلحَقوحمح ٱَّله ْ أَِبَونََِصح بُوا ْٓۚ إحنهُهمح ََكنُواْ ذه تََٰيَٰتحَنا
َرقحَنَُٰهمح  قَوحَم َسوحء   غح

َ
َعحنَي فَأ َجح

َ
َوَداوُۥَد وَُسلَيحَمََٰن إحذح  ٧٧أ

َرحثح إحذح َنَفَشتح فحيهح َغَنُم ٱلحَقوحمح َوُكنها 
َُيحُكَمانح ِفح ٱۡلح

يَن  محهحمح َشَٰهحدح
ُكح َنََٰها ُسلَيحَمََٰنْۚ َولُُكًّ  ٧٨ۡلح مح  َءاتَيحَنا َفَفهه
م   نَا ا وَعحلحم  ُحكح رح ْۚ َوَسخه َن ا ححح َباَل يَُسب  ح

َمَع َداوُۥَد ٱۡلح
َٰعحلحنَي  ْۚ َوُكنها َف َ يح َنَُٰه َصنحَعَة بَلُوس   ٧٩َوٱلطه  وََعلهمح

 ۡۖ ُكمح سح
ح
حنُۢ بَأ َنُكم م  صح ُحح نُتمح لهُكمح تلح

َ
َفَهلح أ

َفة   ٨٠َشَٰكحُروَن  حيَح ََعصح يحَمََٰن ٱلر 
حُسلَ ۦٓ ََتح  َول ح رحه مح

َ
حأ رحي ب

ٍء  ح َۡ ح 
حُكل  ْۚ َوُكنها ب َنا فحيَها

ِتح َبََٰركح
ۡرضح ٱله

َ إحََل ٱۡلح
َٰلحمحنَي   ٨١َع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و آنان را پيشواياني قرار داديم که به فرمان ما رهبري 

ها و برپا داشتن نماز و کردند، و انجام دادن نيکيمي

ها ما پرداخت زکات را به آنان وحي کرديم و آنان تن

و به لوط حکمت و دانش عطا  ﴾73﴿پرستيدند. را مي

کرديم، و او را از شهر و دياري که )مردمانش( 

گمان کردند، رهايي بخشيديم، بيکارهاي زشت مي

و او را به  ﴾74﴿آنان مردمان گناهکاري بودند. 

رحمت خود درآورديم، به راستي او از شايستگان بود. 

تر دعا کرد آنگاه که پيش و نوح را )به يادآور( ﴾75﴿

اش را و ما هم دعاي وي را پذيرفتيم، پس او و خانواده

و او برابر قومي که  ﴾76﴿از اندوه بزرگ رهانيديم. 

آيات ما را دروغ انگاشتند، ياري و مدد داديم، 

گمان آنان گروهي بد بودند، بنابراين همة ايشان را بي

مان را و )ياد کن( داود و سلي ﴾77﴿غرق کرديم. 

هنگامي که دربارة کشتزاري که گوسفندان مردم شب 

هنگام در آن چريده بودند داوري کردند، و ما بر 

پس آن  ﴾78﴿داوري آنان حاضر )و ناظر( بوديم. 

)شيوة قضاوت درست را( به سليمان فهمانديم، و هر 

يک از آن دو را داوري و دانش اموختيم، و کوهها را 

گفتند و ه با او تسبيح ميبراي داود رام ساختيم ک

مرغان را )نيز رام کرديم( و بر آن )کار( توانا بوديم. 

و ساختن زره را به او آموختيم تا شما را از  ﴾79﴿

)آسيب( کارزارتان حفظ کند. آيا سپاسگذار هستيد؟!. 

و ما باد تند و سريع را فرمانبردار سليمان  ﴾81﴿

شد که وان ميسوي سرزميني رنموديم، و به فرمان او به

دانستيم. در آن برکت نهاده بوديم، و همه چيز را مي

﴿81﴾ 
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َملُوَن َعَمَل   َيَٰطحنيح َمن َيُغوُصوَن ََلُۥ َوَيعح  َومحَن ٱلشه
نَي ُدوَن  حَكۖۡ َوُكنها لَُهمح َحَٰفحظح َٰل يُّوَب إحذح نَاَدىَٰ  ٨٢َذ

َ
۞َوأ
رحَحُم 

َ
نَت أ

َ
ُّ َوأ َ ٱلۡضُّ ّنح ح َمسه

ّن 
َ
ۥٓ أ حنَي َربهُه َٰۡحح  ٨٣ٱلره

حهۦح محن ُۡض  ۖۡ  َنا َما ب َتَجبحَنا ََلُۥ َفَكَشفح َوَءاَتيحَنَُٰه  فَٱسح
لَُهۥ  هح

َ
َة  أ َعُهمح رَۡحح َرىَٰ  َومحثحلَُهم مه نَا َوذحكح حنح عحندح م 

يَن  َعَٰبحدح
حلح ِۖ ُك    ٨٤ل لح كحفح

َمَٰعحيَل ِإَودحرحيَس َوَذا ٱلح حَن  ِإَوسح م 
حيَن  ََٰبح َخلحَنَٰ  ٨٥ٱلصه دح

َ
حَن َوأ ٓۖۡ إحنهُهم م  َتحَنا ُهمح ِفح رَۡحح

نَي  َٰلححح ب   ٨٦ٱلصه ن َوَذا ٱنلُّونح إحذ ذهَهَب ُمَغَٰضح
َ
ا َفَظنه أ

َر َعلَيحهح  دح ٓ لهن نهقح ٓ إحَلََٰه إحَله ن َله
َ
لَُمَٰتح أ َفَناَدىَٰ ِفح ٱلظُّ

َٰلحمحنَي  نَت ُسبحَحََٰنَك إحّن ح ُكنُت محَن ٱلظه
َ
 ٨٧أ

َتَجبحَنا ََلُۥ حَك ُن  فَٱسح ْۚ َوَكَذَٰل ّجح َوََنهيحَنَُٰه محَن ٱلحَغم ح
محنحنَي  حُمؤح ح ََل تََذرح يح  ٨٨ٱل  نَاَدىَٰ َربهُهۥ َرب 

ٓ إحذح َوَزَكرحيها
د   َٰرحثحنَي فَرح َو

ُ ٱلح نَت َخيح
َ
َتَجبحَنا ََلُۥ َووََهبحَنا  ٨٩ا َوأ فَٱسح
ۥْٓۚ إحنهُهمح َكَ  ََلُۥ َُيحََيَٰ  َنا ََلُۥ َزوحَجُه لَحح صح

َ
ْ يَُسَٰرحُعوَن َوأ نُوا

ُعوَنَنا رََغب   َيحَرَٰتح َوَيدح ْ نَلَا ا َورََهب  ِفح ٱۡلح ۖۡ َوََكنُوا ا
عحنَي    ٩٠َخَٰشح

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ها کساني را )نيز براي او رام ساختيم( که و از شيطان

کردند، و )همچنين( کاري جز اين براي او غواصي مي

ايوب و  ﴾82﴿دادند، و ما حافظ آنها بوديم. انجام مي

را )ياد کن( بدانگاه که پروردگار خود را به فرياد 

گمان بيماري به من رسيده است و خواند )و گفت(: بي

پس دعاي او را  ﴾83﴿تو مهربانترين مهربانان هستي. 

پذيرفتيم و رنجي را که در خود داشت از او دور 

اش و )نيز( مانند آنان را همراه با ساختيم، و خانواده

داديم تا رحمتي از جانب خويش و پندي آنان به او 

و )نيز ياد کن(  ﴾84﴿براي عبادت کنندگان باشد. 

اسماعيل و ادريس و ذالکفل را که هر يک از بردباران 

و آنان را در رحمت خويش در آورديم  ﴾85﴿بودند. 

و )ياد کن(  ﴾86﴿گمان آنان از شايستگان بودند. بي

و گمان برد  ذالنون را وقتي که خشمگين بيرون رفت

ها ندا گيريم، و در تاريکيکه بر او سخت و تنگ نمي

در داد که معبود )راستيني( جز تو نيست، تو پاک و 

پس  ﴾87﴿منزهي، به راستي من از ستمکاران بودم. 

اش داديم، و ما دعايشان را پذيرفتيم و از غم رهايي

و زکريا را  ﴾88﴿دهيم. گونه مؤمنان را نجات مياين

کن( بدانگاه که پروردگارش را به فرياد خواند: )ياد 

پروردگارا! مرا تنها مگذار، و تو بهترين وارثاني. 

پس دعايش را اجابت کرديم و يحيي را به او  ﴾89﴿

بخشيديم، و همسرش را براي او شايسته و اصالح 

گمان آنان در )انجام( نيکوکاري گردانيديم، بي

خواندند و به فرياد مي شتافتند و با اميد و بيم ما رامي

 ﴾91﴿براي ما فروتن بودند. 
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َنا  وحح َنا فحيَها محن رُّ َصَنتح َفرحَجَها َفَنَفخح حح
َ
ٓ أ ِتح

َوٱله
ٓ َءايَة   َنَها ح  وََجَعلحَنََٰها َوٱبح ٓ  ٩١لحَعَٰلَمحنَي ل  ۦح ه إحنه َهَٰذح

ة   مه
ُ
ُتُكمح أ مه

ُ
َدة   أ ُبُدونح  َوَٰحح ۠ َربُُّكمح فَٱعح نَا

َ
 ٩٢َوأ

ُعوَن َوتَ  ۖۡ ُكٌّ إحََلحَنا َرَٰجح رَُهم بَيحَنُهمح مح
َ
ْ أ ُعٓوا َفَمن  ٩٣َقطه

محن   َٰلحَحَٰتح َوُهَو ُمؤح َملح محَن ٱلصه َراَن  َيعح فَََل ُكفح
يحهۦح ِإَونها ََلُۥ َكَٰتحُبوَن  حَسعح َيٍة  ٩٤ل َٰ قَرح وََحَرٌَٰم لََعَ
ُعوَن  نهُهمح ََل يَرحجح

َ
ٓ أ َنََٰها لَكح هح

َ
َٰٓ إحَذا ٩٥أ فُتحَحتح  َحِته

ح َحَدب  
حن ُك  ُجوُج وَُهم م 

ح
ُجوُج َوَمأ

ح
لُوَن يَن يَأ  ٩٦سح

حيَن  بحَصَُٰر ٱَّله
َ
َصٌة أ َ َشَٰخح حَذا هح َقُّ فَإ

ُد ٱۡلح حوَعح ََتََب ٱل َوٱقح
لَة   ْ تََٰيََٰويحلََنا قَدح ُكنها ِفح َغفح حنح َهََٰذا بَلح ُكنها  َكَفُروا م 

ُبُدو ٩٧َظَٰلحمحنَي  ح إحنهُكمح َوَما َتعح َن محن ُدونح ٱَّلله
نُتمح لََها َوَٰرحُدوَن 

َ
ُؤََلٓءح  ٩٨َحَصُب َجَهنهَم أ لَوح ََكَن َهَٰٓ

حَهة   وَن  َءال ُ ۖۡ َوَُّك   فحيَها َخَِٰلح ا َوَرُدوَها لَُهمح فحيَها  ٩٩مه
َمُعوَن  زَفحي   حيَن َسَبَقتح لَُهم  ١٠٠وَُهمح فحيَها ََل يَسح إحنه ٱَّله

َّنَٰٓ  ُسح حنها ٱۡلح   م 
ُ
  ١٠١ْوَلَٰٓئحَك َعنحَها ُمبحَعُدوَن أ

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

و )ياد کن( زني را که پاکدامني ورزيد، آنگاه از روح 

اي براي خويش در آن دميديم، و او و فرزندش را نشانه

همانا اين است امت شما  ﴾91﴿جهانيان قرار داديم. 

اي است، و من پروردگار شما هستم، پس که امت يگانه

و )آنان( کار خويش را  ﴾92﴿کنيد.  تنها مرا پرستش

سوي ما بر درميان خود پاره پاره نمودند، و همگي به

پس هرکس از کارهاي شايسته انجام  ﴾93﴿گردند. مي

دهد درحاليکه ايمان داشته باشد، براي کوشش او 

هايش( را براي او ناسپاسي نخواهد بود، و ما )نيکي

را نابود و )مردم( شهري که آن  ﴾94﴿نويسيم. مي

تا  ﴾95﴿ايم محال است )به دنيا( بازگردند. ساخته

اينکه )راه( ياجوج و ماجوج گشوده شود و ايشان 

)در اين  ﴾96﴿شتابان از هر بلندي و ارتفاعي بتازند. 

هنگام( وعدة راستين نزديک گردد، آنگاه يکباره 

چشمان کافران به باال دوخته شود، اي واي بر ما! ما 

غافل بوديم، بلکه ما ستمکار بوديم. ازاين  )روز( 

همان شما )هيزم جهنم هستيد( و چيزهايي که  ﴾97﴿

پرستيد افزوزينة آتش جهنم است، به غير از خدا مي

اگر اينها معبودها و  ﴾98﴿شما به آن وارد خواهيد شد. 

گشتند، و همگي خداياني بودند هرگز وارد دوزخ نمي

آنان در جهنم نالة براي  ﴾99﴿اند. در آن جا جاودانه

شنوند. انگيز است و در آن جا چيزي را نميغم

بدون شک آناني که بيشتر از )سوي( ما  ﴾111﴿

نيکويي برايشان مقرر شده است آنان از )دوزخ( دور 

  ﴾111﴿شوند. نگاه داشته مي

 

 

 



 سوره أنبياء                          332                                                      ترمجه معانى قرآن كريم     
 

 

ۖۡ َوُهمح ِفح  يَسَها َمُعوَن َحسح نُفُسُهمح  ََل يَسح
َ
َتَهتح أ َما ٱشح

وَن  ُ َُٰهُم  ١٠٢َخَِٰلح ى ََبُ َوَتَتلَقه كح
َ ََل َُيحُزُنُهُم ٱلحَفَزُع ٱۡلح

حي ُكنُتمح تُوَعُدوَن  َمَلَٰٓئحَكُة َهََٰذا يَوحُمُكُم ٱَّله
ح  ١٠٣ٱل

ِۚ َكَما  ُكُتبح
حلح ح ل
ل  جح ح َمآَء َكَط  ح ٱلس  وحي ٱلسه يَوحَم َنطح

ق  
َل َخلح وه

َ
ٓ أ نَا
ح
ْٓۚ إحنها كُ  بََدأ ًدا َعلَيحَنا ۚۥْ وَعح َٰعحلحنَي نُّعحيُدهُ نها َف
ۡرَض َولَ  ١٠٤

َ نه ٱۡلح
َ
رح أ
حكح دح ٱَّل  ُبورح محنُۢ َبعح َقدح َكَتبحَنا ِفح ٱلزه

َٰلحُحوَن  َبادحَي ٱلصه ا إحنه ِفح َهََٰذا بَلََلَٰغ   ١٠٥يَرحُثَها عح
ٍم  حَقوح يَن ل  َٰبحدح َة   ١٠٦َع رحَسلحَنََٰك إحَله رَۡحح

َ
ٓ أ حلحَعَٰلَمحنَي  َوَما ل 

ٓ إحَلَُٰهُكمح إحَلَٰه  قُلح إحنهَما يُ  ١٠٧ َما نه
َ
ۖۡ َفَهلح  وَۡحَٰٓ إحََله أ د  َوَٰحح

لحُموَن  سح نُتم مُّ
َ
َٰ  ١٠٨أ ْ َفُقلح َءاَذنُتُكمح لََعَ ا فَإحن تََولهوح

م بَعحيد   آء ِۖ َسوَ 
َ
قَرحيٌب أ

َ
رحٓي أ دح

َ
ا تُوَعُدوَن  ِإَونح أ  ١٠٩مه
لَُم  لَُم َماإحنهُهۥ َيعح لح َوَيعح َر محَن ٱلحَقوح َهح

ُتُموَن  ٱۡلح  ١١٠تَكح
دحرحي لََعلهُهۥ فحتحَنة  

َ
ُكمح َوَمَتٌَٰع إحََلَٰ ححني   ِإَونح أ

 ١١١ له
ُكم  ح ٱحح ََٰل َرب  َتَعاُن َق حُمسح َمَُٰن ٱل ح  َوَربَُّنا ٱلرهحح َق 

حٱۡلح ب
ُفوَن  َٰ َما تَصح  ١١٢لََعَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنوند و در آنان حتي صداي اتش دوزخ را )هم( نمي

هراس  ﴾112﴿اند. اهشان جاودانهميان )نعمتهاي( دلخو

سازد، و فرشتگان به بزرگ ايشان را غمگين نمي

گويند:( اين همان روزي آيند )و مياستقبالشان مي

روزي که  ﴾113﴿شد. است که به شما وعده داده مي

پيچيم، ها درهم ميآسمان را همچون )صفحة( نامه

همانگونه که نخستين )بار( آفرينش را آغاز کرديم 

اي الزم بر کنيم. و عده)ديگر بار( آن را تکرار مي

 ﴾114﴿باشيم. گمان ما انجام دهندة )آن( ميماست، بي

ايم ـ پس از هاي نازل شده نوشتهو به راستي در کتاب

در لوح المحفوظ نوشته شد ـ که همانا زمين،  آنکه

برند. بندگان صالح و شايستة من آن را به ارث مي

ر اين، ابالغي )کافي( براي گمان دبي ﴾115﴿

و تو را جز رحمتي براي  ﴾116﴿عبادتگذاران است. 

بگو: جز اين نيست که به  ﴾117﴿جهانيان نفرستاديم. 

شود که خداي شما خداي يگانه است، من وحي مي

پس اگر پشت  ﴾118﴿پس آيا شما مسلمان هستيد؟. 

گردان شدند(، بگو: همة شما را يکسان کردند )و روي

دانم که آنچه به شما وعده داده دادم، و نميخبر 

همانا خداوند  ﴾119﴿شود نزديک است يا دور. مي

داند گوييد، و ميداند سخناني را که آشکارا ميمي

دانم، شايد و نمي ﴾111﴿داريد. آنچه را که پنهان مي

آن را برايتان آزمودني )بوده( و تا مدتي ماية 

ت: پروردگارا! به حق گف ﴾111﴿تان باشد. منديبهره

و راستي )ميان ما و اينان( داوري کن، و پروردگار 

 ﴾112﴿کنيد ياريگر ماست. مهربانمان در آنچه بيان مي
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 ُسوَرةُ اَۡلج ح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ٌء  ح َۡ اَعةح  حَزلََة ٱلسه ْۚ إحنه َزل َها ٱنلهاُس ٱتهُقواْ َربهُكمح يُّ
َ
أ َيَٰٓ
آ  ١ يم  َعظح  َعٍة َعمه َهُل ُكُّ ُمرحضح َنَها تَذح يَوحَم تََروح

ۡرَضَعتح َوتََضُع ُكُّ َذاتح َۡححٍل َۡححلََها َوتََرى ٱنلهاَس 
َ
أ

ح  نه َعَذاَب ٱَّلله ََٰرىَٰ َوَلَٰكح حُسَك ََٰرىَٰ َوَما ُهم ب ُسَك
يد   ح َومحَن ٱنله  ٢ َشدح حَغيح ح ب ُل ِفح ٱَّلله اسح َمن يَُجَٰدح
 َشيحَطَٰن  َويَ  عحلحم  

رحيد   تهبحُع ُكه نهُهۥ  ٣ مه
َ
ُكتحَب َعلَيحهح أ

عحيح  يهح إحََلَٰ َعَذابح ٱلسه دح ُهۥ َوَيهح
لُّ نهُهۥ يُضح

َ
ُه فَأ َمن تََوَله

َها ٱنلهاُس إحن ُكنُتمح ِفح َريحب   ٤ يُّ
َ
أ حنها  َيَٰٓ َعحثح فَإ

حَن ٱبلح م 
حن تَُراب   َنَُٰكم م  َفة   َخلَقح  مه محنح َعَلَقة  ثُ  ُثمه محن نُّطح

َغة   ضح َلهَقة   ُثمه محن مُّ ح ُُمَلهَقة   ُمُّ َ  وََغيح ح ُبَني  ح
ْۚ نل  لَُكمح
َجل  
َ
رحَحامح َما نََشآُء إحََلَٰٓ أ

َ َسم    َونُقحرُّ ِفح ٱۡلح ُثمه  مُّ
َل   َبح َُّنحرحُجُكمح طحفح ن  ُثمه تلح ۖۡ َومحنُكم مه ُكمح ُشده

َ
ْ أ لُُغٓوا

َٰ َومحنُكم مه  لََم ُيَتَوِفه ُعُمرح لحَكيحََل َيعح
رحَذلح ٱلح

َ
ن يَُردُّ إحََلَٰٓ أ

دح عحلحم   ۡرَض َهامحَدة  َشيح  محنُۢ َبعح
َ ْۚ َوتََرى ٱۡلح حَذآ  ا فَإ

َا َعلَيحَها  نَزنلح
َ
ح أ

ۢنَبَتتح محن ُك 
َ
ََتهتح َوَرَبتح َوأ حَمآَء ٱهح ٱل

ِۢج بَهحيج    ٥ َزوح
 
 
 
 
 
 

 

 

 سوره حج
 

 بانبه نام خداوند بخشندة مهر
 

گمان زلزلة قيامت اي مردم! از پروردگارتان بترسيد، بي

روزي که آن را ببينيد، هر  ﴾1﴿چيز بزرگي است. 

شود، و دهد غافل ميشيردهي از آنچه که شيرش مي

کند، و مردم را مست هر )مادر( بارداري سقط جنين مي

بيني حال آنکه مست نيستند، بلکه عذاب خدا بسيار مي

و گروهي از مردم بدون هيچ علم و  ﴾2﴿سخت است. 

خيزند، و از هر دانشي دربارة خداوند به مجادله برمي

)در قضاي الهي(  ﴾3﴿کنند. شيطان سرکشي پيروي مي

بر او مقرر شده است که هرکس شيطان را بدوستي 

سوي عذاب آتش کند و او را بهبگيرد، گمراهش مي

ز اي مردم! اگر ا ﴾4﴿نمايد. سوزان هدايت مي

رستاخيز در شک هستيد )بدانيد که( ما شما را از خاک 

ايم، سپس از نطفه، آنگاه از خوني بسته، سپس آفريده

ايم، از پاره گوشتي نقش يافته و نقش نايافته آفريده

)همة اينها( بدين خاطر است که براي شما روشن 

سازيم، و هر چه بخواهيم تا زمان معيني در رحمها نگاه 

آنگاه شما را به صورت کودک بيرون داريم، و مي

آوريم، سپس تا به حد رشدتان برسيد. و از شما مي

شود، و از شما کسي کسي هست که جانش گرفته مي

شود تا هست که به نهايت فرتوتي و پيري باز برده مي

پس از )آن همه( دانستن چيزي نداند. و زمين را 

ارانديم که بر آن باران ببيني اما هنگاميخشکيده مي

کند و انواع افتد و رشد ميحرکت و جنبش بدان مي

 ﴾5﴿روياند. گياهان زيبا و خرم را مي
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 َٰ نهُهۥ لََعَ
َ
ََتَٰ َوأ حَموح ح ٱل نهُهۥ يُۡحح

َ
َقُّ َوأ َ ُهَو ٱۡلح نه ٱَّلله

َ
حأ حَك ب َٰل َذ
ء   ح َۡ ح 

ير   ُك  اَعَة َءاتحَية  َله َريحَب فحيَها  ٦ قَدح نه ٱلسه
َ
َوأ

نه 
َ
ُقُبورح ٱ َوأ

َ َيبحَعُث َمن ِفح ٱلح َومحَن ٱنلهاسح َمن  ٧َّلله
ح عحلحم   حَغيح ح ب ُل ِفح ٱَّلله  َوََل كحَتَٰب  ى َوََل ُهد   يَُجَٰدح

نحي    َعن َسبحيلح ٱ ٨ مُّ
له ُضح فحهۦح َلح َ عحطح حۖۡ ََلُۥ ِفح ثَاّنح َّلله

 ۡۖ ي  َيا خحزح نح يُقُهۥ يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح َعَذاَب ٱۡلحَ  ٱلُّ رحيقح َونُذح
حَك  ٩ َٰل َٰم  َذ حَظله َ لَيحَس ب نه ٱَّلله

َ
َمتح يََداَك َوأ حَما قَده  ب

َعبحيدح 
حلح ِۖ َومحَن ٱنلهاسح  ١٠ل  َٰ َحرحف  َ لََعَ ُبُد ٱَّلله  َمن َيعح

حهحۖۦۡ ِإَونح  نه ب
َ
َمأ ٌ ٱطح َصابَُهۥ َخيح

َ
َصاَبتحُه فحتحَنٌة فَإحنح أ

َ
أ

نحيَ  َ ٱلُّ هحهۦح َخِسح َٰ وَجح
حَك ُهَو ٱنَقلََب لََعَ َٰل ْۚ َذ َرةَ ا َوٱٓأۡلخح

ُمبحنُي 
ح اُن ٱل َ ُِسح ح َما ََل  ١١ٱۡلح ْ محن ُدونح ٱَّلله ُعوا يَدح

َعحيُد  َلَُٰل ٱبلح حَك ُهَو ٱلضه َٰل ۚۥْ َذ هُۥ َوَما ََل يَنَفُعُه  ١٢يَُۡضُّ
َلَٰ  حَموح عحهحۚۦْ بَلحئحَس ٱل قحَرُب محن نهفح

َ
ۥٓ أ هُ ْ لََمن َۡضُّ ُعوا يَدح
يُ  حيَن َءاَمُنواْ  ١٣ َوبَلحئحَس ٱلحَعشح ُل ٱَّله خح َ يُدح إحنه ٱَّلله

َٰت   َٰلحَحَٰتح َجنه ْ ٱلصه ْۚ  وََعمحلُوا نحَهَُٰر
َ ََتحرحي محن َِتحتحَها ٱۡلح

َعُل َما يُرحيُد  َ َيفح ن لهن  ١٤إحنه ٱَّلله
َ
َمن ََكَن َيُظنُّ أ

حَسَبٍب إح  ُددح ب َيمح
َرةح فَلح َيا َوٱٓأۡلخح نح ُ ِفح ٱلُّ ُه ٱَّلله ََل يَنُِصَ

هحََبه َكيحُدهُۥ َما  َطعح فَلحَينُظرح َهلح يُذح َقح َمآءح ُثمه َلح ٱلسه
 ١٥يَغحيُظ 
 
 
 
 
 
 

اين بدان خاطر است که خداوند بر حق است و اينکه 

کند، و او بر هر چيزي توانا است. مردگان را زنده مي

)و اينکه بدانيد( قيامت آمدني است )و( شکي در  ﴾6﴿

مام کساني را که در گورها آن نيست و خداوند ت

و گروهي از مردم  ﴾7﴿گرداند. اند زنده ميآرميده

دربارة خداوند بدون )هيچ( دانش و هدايت و کتاب 

هايش را مستکبرانه شانه ﴾8﴿کنند. روشني مجادله مي

گرداند تا اندازد و مغرورانه رويش را بر ميباال مي

دنيا رسوايي )مردم را( از راه خدا گمراه سازد، او در 

)بزرگي( دارد، و روز قيامت عذاب آتش را به او 

اين به سزاي کردار پيشين توست. و  ﴾9﴿چشانيم. مي

و از  ﴾11﴿)گرنه( خداوند بر بندگان ستمگر نيست. 

پرستد، ميان مردم کسي هست که با دو دلي خدا را مي

پس اگر خير و خوبي به او برسد بدان آرام گيرد، و 

او برسد به عقب برگردد، در دنيا و آخرت  اگر باليي به

زيانکار شده، و اين همان زيان روشن و آشکار است. 

به جاي خداوند چيزي را که زياني به او  ﴾11﴿

خواند. بخشد به فرياد ميرساند و سودي به او نمينمي

کسي را  ﴾12﴿اين همان گمراهي بسيار دور است. 

است، چه خواند که زيانش از سودش نزديکتر مي

ياوران و سروران بد، و چه همدمان و دوستان بدي 

همانا خداوند کساني را که ايمان آورده  ﴾13﴿هستند!. 

آورد که اند به باغهايي درميو کارهاي شايسته کرده

رودها در زير )درختان و کاخهاي( آن روان است. 

دهد. خواهد انجام ميگمان خداوند آنچه را ميبي

برد خدا پيامبرش را در دنيا و ان ميکه گمکسي ﴾14﴿

دهد، ريسماني به آسمان بياويزد، آخرت ياري نمي

سپس آن )ياري خداوند( را قطع نمايد، آنگاه بنگرد 

 ﴾15﴿برد؟. آيا اين تدبيرش خشم او را از ميان مي
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حَنَٰت   َنَُٰه َءاتََٰيَٰتِۢ َبي 
نَزلح
َ
حَك أ نه ٱ َوَكَذَٰل

َ
ي َمن َوأ دح َ َيهح َّلله

َٰبح  ١٦يُرحيُد  ْ َوٱلصه حيَن َهاُدوا
ْ َوٱَّله حيَن َءاَمُنوا نَي إحنه ٱَّله

ُل  صح َ َيفح ُكٓواْ إحنه ٱَّلله َ ۡشح
َ
حيَن أ حَمُجوَس َوٱَّله َوٱنلهَصََٰرىَٰ َوٱل

ء   ح َۡ ح 
َٰ ُك  َ لََعَ  ١٧َشهحيٌد  بَيحَنُهمح يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةحِۚ إحنه ٱَّلله

نه ٱ
َ
لَمح تََر أ

َ
َ ُۤدُجۡسَيأ َمََٰوَٰتح َوَمن ِفح  ۤۥُهَل َّلله َمن ِفح ٱلسه

َجُر  َباُل َوٱلشه ح
ُس َوٱلحَقَمُر َوٱنلُُّجوُم َوٱۡلح مح ۡرضح َوٱلشه

َ ٱۡلح
َوآبُّ َوَكثحي   حَن  َوٱله ِۖ َوَكثحٌي َحقه َعلَيحهح م  ٱنلهاسح

 َ رحٍمِۚ إحنه ٱَّلله
كح ُ َفَما ََلُۥ محن مُّ َعَذاُبُۗ َوَمن يُهحنح ٱَّلله

ٱلح
َتَصُمواْ ِفح  ١٨َعُل َما يََشآُء۩ َيفح  َمانح ٱخح ۞َهََٰذانح َخصح

حَعتح لَُهمح ثحَياب   ْ ُقط  حيَن َكَفُروا ۖۡ فَٱَّله حهحمح ار   َرب 
حن نه  م 

َمحيُم يُ  هحُم ٱۡلح قح رُُءوسح حهۦح َما  ١٩َصبُّ محن فَوح َهُر ب يُصح
ُلُوُد  حهحمح َوٱۡلح يد   ٢٠ِفح ُبُطون َقَٰمحُع محنح َحدح  ٢١ َولَُهم مه

 ٓ ْ فحيَها ُُكهَما عحيُدوا
ُ
ْ محنحَها محنح َغم ٍ أ ن ََيحرُُجوا

َ
ْ أ َراُدٓوا

َ
أ

َرحيقح 
ْ َعَذاَب ٱۡلح حيَن  ٢٢َوُذوُقوا ُل ٱَّله خح َ يُدح إحنه ٱَّلله

َٰت   َٰلحَحَٰتح َجنه ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا ََتحرحي محن َِتحتحَها  َءاَمُنوا
َساوح 
َ
َن فحيَها محنح أ نحَهَُٰر ُُيَلهوح

َ ُ  َر محن َذَهب  ٱۡلح لُؤ  َول اۖۡ ؤح
َاُسُهمح فحيَها َحرحير    ٢٣َوبلح

 
 
 
 
 
 

 

 

و اينگونه آن )قرآن( را )به صورت( آيات روشن نازل 

کند. کرديم و خداوند هر کس را بخواهد هدايت مي

به راستي )خداوند در ميان( مؤمنان و يهوديان،  ﴾16﴿

و صائبين، و نصارا، و مجوس، و کساني که شرک 

دند، همانا خداوند در روز قيامت داوري خواهد ورزي

 ﴾17﴿گمان خداوند بر همه چيز آگاه است. کرد. بي

که در آسمانها و زمين هستند، اي تمام کسانيآيا نديده

ها و کوهها و درختان و و خورشيد و ماه و ستاره

برند؟ چهارپايان و بسياري از مردم براي خدا سجده مي

ذاب بر آنان تحقق يافته است. و و بسيارند کساني که ع

اي ندارد. هر که را خداوند خوار سازد، گرامي دارنده

دهد. گمان خداوند هر آنچه را بخواهد انجام ميبي

باشند دربارة اين دو دسته که دشمن همديگر مي ﴾18﴿

اند. پس خدا به جدال پرداخته و به کشمکش نشسته

هايي از آتش اند بر ايشان لباسآنان که کفر ورزيده

بريده شده است، از باالي سرشان آب داغ و سوزان 

)اين آب جوشان آن چنان در   ﴾19﴿شود. ريخته مي

کند که( آنچه در درونشان است و بدنشان نفوذ مي

گردد. )نيز( پوستهايشان بدان گداخته و ذوب مي

و براي )عذاب دادن( آنان گرزهاي آهنين  ﴾21﴿

اهند از غم و اندوه آتش هرگاه بخو ﴾21﴿مهيّاست. 

شوند )و به آنان بيرون بيايند به آنجا بازگردانده مي

 ﴾22﴿ شود:( بچشيد عذاب سوزان را.گفته مي

را که ايمان آورده و کارهاي گمان خداوند آنانيب

گرداند که از اند به باغهايي داخل ميشايسته انجام داده

ا با زير )درختان( آن رودبارها جاري است، در آنج

شوند، و دستبندهاي زرّين و مرواريد آراسته مي

 ﴾23﴿ لباسشان در آنجا ابريشم است.
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َرَٰطح  ْ إحََلَٰ صح لح َوُهُدٓوا حبح محَن ٱلحَقوح ي   إحََل ٱلطه
ْ وَُهُدٓوا
َمحيدح  وَن َعن َسبحيلح  ٢٤ ٱۡلح ْ َوَيُصدُّ حيَن َكَفُروا

إحنه ٱَّله
ح  ََرامح ٱَّله دح ٱۡلح جح َمسح

ح ح َوٱل حلنهاسح َسَوآًء ٱَّلله ي َجَعلحَنَُٰه ل
حُظلحم   ِۢ ب َاد

ِۚ َوَمن يُرحدح فحيهح بحإحۡلح َادح
 ٱلحَعَٰكحُف فحيهح َوٱبلح

م   َلح
َ
قحُه محنح َعَذاٍب أ بحَرَٰهحيَم َمََّكَن  ٢٥ نُّذح ح نَا ۡلح

ح
ِإَوذح بَوهأ

حكح َبح َشيح   تُّشح
ن َله
َ
َيحتح أ حلٱبلح َ ل حرح بَيحِتح حفحنَي ا َوَطه  آئ طه

ُجودح وَ  عح ٱلسُّ كه حمحنَي َوٱلرُّ َقآئ
ذ حن ِفح ٱنلهاسح  ٢٦ٱلح

َ
َوأ

تُوَك رحَجاَل  
ح
َج ح يَأ

حٱۡلح َٰ ب ح َضامحر   َولََعَ
ح  ُك 

تحنَي محن ُك 
ح
يَأ

ْ  ٢٧ َعمحيق   فَج ٍ  َهُدوا حيَشح َم ل  ْ ٱسح ُكُروا َمَنَٰفحَع لَُهمح َوَيذح
يهام  
َ
ٓ أ ح ِفح لُوَمٍَٰت  ٱَّلله عح َٰ َما َرزَ مه حنُۢ بَهحيَمةح لََعَ َقُهم م 

حَس ٱلحَفقحَي  َآئ
ْ ٱبلح عحُموا طح

َ
ْ محنحَها َوأ نحَعَٰمحِۖ فَُُكُوا

َ ُثمه  ٢٨ٱۡلح
َيحتح  حٱبلح  ب

ْ وهفُوا َطه ْ نُُذورَُهمح َوَلح ُوفُوا ْ َتَفَثُهمح َوَلح ُضوا َقح َلح
َعتحيقح 

ح َفُهَو َخيح   ٢٩ٱلح مح ُحُرَمَٰتح ٱَّلله ح حَكۖۡ َوَمن ُيَعظ  َٰل  َذ
ُۥ نحَعَُٰم إحَله َما ُيتحَلَٰ عحنَد  َله

َ لهتح َلُكُم ٱۡلح حح
ُ
حهحۗۦُ َوأ َرب 

حُبواْ  َتن َثَٰنح َوٱجح وح
َ َس محَن ٱۡلح حجح  ٱلر 

ْ حُبوا َتن ۖۡ فَٱجح َعلَيحُكمح
ورح  َل ٱلزُّ   ٣٠قَوح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

و به سخن پاکيزه راه يافتند و به راه پسنديده رهنمود 

اند و گمان کسانيکه کفر ورزيدهبي ﴾24﴿ شدند.

)مردم را( از راه خدا، و )پيامبر و مؤمنان را در سال 

 -دارند که ما آن را حديبيه( از مسجد الحرام باز مي

براي همة مردم اعم از کساني که در آن جا زندگي 

يکسان  -شوند کنند و يا از نقاط ديگر بدان وارد ميمي

ايم )براي )حرم امن و امان و محل مراسم حج( نموده

که ار روي  ن عذابي سخت دردناک است(، و کسياآن

ستم در آن جا مرتکب خالف گردد عذاب دردناکي به 

و به يادآور آنگاه که جايگاه  ﴾25﴿ چشانيم.او مي

خانة )کعبه( را براي ابراهيم معين ساختيم )و به او 

ام را گفتيم:( که چيزي را با من شريک مياور، و خانه

کنندگان و رکوع  براي طواف کنندگان و قيام

و در  ﴾26﴿ دار.کنندگان و سجده برندگان پاکيزه

)ميان( مردم به حج ندا برآور، و آنها را صدا کن تا 

پياده و )سوار( بر هر شتر الغري که از هر راه دور 

تا شاهد منافع خود  ﴾27﴿ سوي تو بيايند.رهسپارند به

ي باشند، و در روزهاي معيني نام خدا را بر چهارپايان

ببرند که خداوند روزيشان کرده است. پس، از آن 

 ﴾28﴿ بخوريد و بينوايان و مستمندان را نيز بخورانيد.

هاي بدنشان را بزدانيد و به سپس بايد آلودگي

نذرهايشان وفا کنند،. خانة قديمي و گرامي )خدا، 

اين است )حکم  ﴾29﴿ کعبه( را طواف نمايند.

اوند را بزرگ و کس مقدسات و شعاير خدند( هرخداو

محترم بدارد آن برايش در نزد پروردگار بهتر است، و 

اند مگر آنچه بر شما چهارپايان برايتان حالل گشته

ها ها که بعضي از آن بتشود، و از پليديخوانده مي

 ﴾31﴿ هستند دوري کنيد و از سخن دروغ بپرهيزيد.
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حهحۚۦْ َومَ  حكحنَي ب َ ُمّشح ح َغيح ه ح ُحَنَفآَء َّللح حٱَّلله حكح ب ن يُّشح
وحي  وح َتهح

َ
ُ أ يح َطُفُه ٱلطه َمآءح َفَتخح نهَما َخره محَن ٱلسه

َ
فََكأ

حيُح ِفح َمََّكن   حهح ٱلر  يق   ب مح  ٣١ َسحح ح حَكۖۡ َوَمن ُيَعظ  َٰل َذ
وبح 
َوى ٱلحُقلُ حنهَها محن َتقح ح فَإ ئحَر ٱَّلله لَُكمح فحيَها  ٣٢َشَعَٰٓ

َجل  
َ
َسم    َمَنَٰفحُع إحََلَٰٓ أ َعتحيقح  مُّ

َيحتح ٱلح ٓ إحََل ٱبلح ُثمه َُمحلَُّها
ة   ٣٣ مه

ُ
ح أ
َم ٱَسَّك  َجَعلحَنا َمن َولحُك  ُكُرواْ ٱسح َذح ح َٰ  َل  ح لََعَ َّلله

حَلَُٰهُكمح إحَلَٰه   نحَعَٰمح  فَإ
َ حنُۢ بَهحيَمةح ٱۡلح َوَٰححد   َما َرزََقُهم م 

ۥٓ  بحتحنَي فَلَُه ُمخح
ح ح ٱل ح ُۗ َوبَّش 

ْ لحُموا سح
َ
حي ٣٤أ ُ ٱَّله َن إحَذا ُذكحَر ٱَّلله

َصاَبُهمح 
َ
ٓ أ َٰ َما حيَن لََعَ ََٰبح وُبُهمح َوٱلصه

لَتح قُلُ وَجح
ا َرزَقحَنَُٰهمح يُنفحُقوَن  ةح َومحمه لَوَٰ ُمقحيمح ٱلصه

ح َن  ٣٥َوٱل ُدح َوٱبلح
ح لَُكمح فحيَها َخيح ۖۡ  ئحرح ٱَّلله حن َشَعَٰٓ ُكم م 

 َجَعلحَنََٰها لَ
َم ٱ ْ ٱسح ح َعلَ فَٱذحُكُروا حَذا وََجَبتح َّلله ۖۡ فَإ يحَها َصَوآفه

حَك  ْۚ َكَذَٰل ََته حُمعح حَع َوٱل ْ ٱلحَقان عحُموا طح
َ
ْ محنحَها َوأ ُجُنوُبَها فَُُكُوا

ُكُروَن  َنََٰها لَُكمح لََعلهُكمح تَشح رح َ  ٣٦َسخه لَن َيَناَل ٱَّلله
 ْۚ َوىَٰ محنُكمح ن َيَناَُلُ ٱتلهقح ُۡلُوُمَها َوََل دحَمآؤَُها َوَلَٰكح

ُۗ َكَذَٰ  َُٰكمح َٰ َما َهَدى َ لََعَ واْ ٱَّلله ُ ح َُكَب  رََها لَُكمح تلح حَك َسخه ل
نحنَي  سح حُمحح ح ٱل ح حيَن  ٣٧َوبَّش  َٰفحُع َعنح ٱَّله َ يَُد ۞إحنه ٱَّلله

 َخوهان  َءاَمُنوٓ 
َ ََل ُُيحبُّ ُكه ُْۗ إحنه ٱَّلله   ٣٨َكُفوٍر  ا

 
 
 
 
 
 

 

گونه شريکي براي حقگرا و مخلص خدا باشيد، و هيچ

خدا قرار ندهيد. و هر کس به خداوند شرک ورزد 

انگار از آسمان فرو افتاده، و آنگاه مرغان او را 

اند، يا اينکه باد او را به جاي بسيار دوري افکنده ربوده

چنين است، و هر کس شعاير خداوند را  ﴾31﴿ است.

گمان بزرگداشت آن نشانة بزرگ شمارد بي

حيوانات قرباني( در آن ) ﴾32﴿ پرهيزگاري دلهاست.

باشد، سپس محل قرباني ها ميتا مدتي معيّن فايده

و  ﴾33﴿ کردن آنها خانة قديمي و گرامي )کعبه( است.

ايم تا با نام براي هر امتي قرباني کردن را مقرر داشته

خدا چهارپاياني را ذبح کنند که خدا بديشان عطا 

 نموده است. معبودتان معبود يگانه است، پس براي او

)آنان(  ﴾34﴿ تسليم شويد، و فروتنان را نويد ده.

کساني )هستند( که چون نام خدا برده شود دلهايشان 

هايي که به آنان ترسان گردد، و در برابر مصيبت

روزند، و )همواره( نماز را بر پا رسد شکيبايي ميمي

 کنند.ايم انفاق ميدارند، و از آنچه روزيشان دادهمي

کردن( شتران )چاق و فربه( را برايتان و )قرباني  ﴾35﴿

از شعاير خدا قرار داديم، در آنها برايتان خير )فراواني( 

اند نام خدا را بر است، پس در حالي که برپاي ايستاده

آنها ببريد، و هنگامي که بر پهلويشان افتادند از گوشت 

آنها بخوريد، و به بينوايانِ سائل و غير سائل بخورانيد، 

ايم تا آنها را برايتان رام و مطيع کردهاينگونه 

هرگز گوشتهاي و خونهاي  ﴾36﴿ سپاسگزاري کنيد.

رسد، بلکه پرهيزگاريتان به او قربانيان به خداوند نمي

رسد، اينگونه آنها را برايتان مسخر نمود تا خداوند مي

را به خاطر آنکه شما را هدايت کرده است به بزرگي 

به راستي  ﴾37﴿ ا مژده بده.ياد کنيد، و نيکوکاران ر

کند، چرا که خداوند هيچ خداوند از مؤمنان دفاع مي

 ﴾38﴿ دارد.خيانت پيشة کافري را دوست نمي
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ْْۚ ِإَونه ٱ ُهمح ُظلحُموا نه
َ
حأ حيَن يَُقََٰتلُوَن ب

حَّله ذحَن ل
ُ
َٰ أ َ لََعَ َّلله

يرٌ  حهحمح لََقدح حغَ  ٣٩ نَِصح  محن دحتََٰيَٰرحهحم ب
ْ رحُجوا خح

ُ
حيَن أ ح ٱَّله يح

ح ٱنلهاَس  ُع ٱَّلله ََل َدفح ُۗ َولَوح ُ ْ َربَُّنا ٱَّلله ن َيُقولُوا
َ
ٓ أ َحق ٍ إحَله

حَبعحض   َضُهم ب َمتح  َبعح ح هُهد  حَيع  ل َٰمحُع َوب َوَصلََوَٰت   َصَو
ُم ٱ َكُر فحيَها ٱسح ُد يُذح ح َكثحي  َوَمَسَٰجح نه ٱَّلله ُ اُۗ َوََلَنُِصَ َّلله
َ لَ  ۥْٓۚ إحنه ٱَّلله هُ حيَن إحن  ٤٠َقوحيٌّ َعزحيٌز َمن يَنُِصُ ٱَّله

 ْ َة َوَءاتَُوا لَوَٰ ْ ٱلصه قَاُموا
َ
ۡرضح أ

َ َُٰهمح ِفح ٱۡلح نه كه ةَ  مه َكوَٰ ٱلزه
َٰقحَبُة  ح َع ه ُمنَكرح  َوَّللح

ح  َعنح ٱل
ْ ا ُروفح َوَنَهوح حَمعح حٱل  ب

ْ َمُروا
َ
َوأ

ُمورح 
ُ بَتح َقبحلَُهمح قَوحُم  ٤١ٱۡلح بُوَك َفَقدح َكذه ح ِإَون يَُكذ 
 ٤٣ لُوط   َوقَوحُم إحبحَرَٰهحيَم َوقَوحمُ  ٤٢وَََعد  َوَثُموُد  ح  نُو
 
َ
َٰفحرحيَن َوأ َك

حلح لَيحُت ل مح
َ
ِۖ فَأ َب ُموََسَٰ ح َيَنۖۡ َوُكذ  َحَُٰب َمدح صح
يح  ۖۡ فََكيحَف ََكَن نَكح ُتُهمح

َخذح
َ
حن  ٤٤ُثمه أ حن م  ي 

َ
فََكأ

حَمة   َ َظال َنََٰها َوهح لَكح هح
َ
َيٍة أ َٰ  قَرح َ َخاوحَيٌة لََعَ  فَِهح

  
حئح َها َوب لَة   ُعُروشح َعطه يٍد  َوَقِصح   مُّ شح فَلَ  ٤٥مه

َ
ُيواْ أ مح يَسح

ۡرضح َفَتُكوَن لَُهمح قُلُوب  
َ وح َءاَذان   ِفح ٱۡلح

َ
حَهآ أ قحلُوَن ب َيعح

حنهَها  ۖۡ فَإ حَها َمُعوَن ب بحَصَٰ يَسح
َ َم ٱۡلح َم ََل َتعح ن َتعح ُر َوَلَٰكح

ُدورح  ِتح ِفح ٱلصُّ
  ٤٦ٱلحُقلُوُب ٱله

 
 
 
 
 
 
 
 

شود به کساني که از روي ستم )با آنان( جنگ مي

اجازة )جهاد( داده شده و خداوند تواناست بر اينکه 

همان کساني که از  ﴾39﴿ ايشان را پيروز گرداند.

گفتند: سرزمينشان به ناحق، بلکه از آن روي که مي

خداوند پروردگار ماست بيرون رانده شدند، اگر 

دم را به وسيله بعضي )ديگر( دفع خداوند بعضي از مر

ها ومسجدهايي ها و کليساها و کنيسهکرد صومعهنمي

شدند، و به شود، ويران ميکه در آنها خدا بسيار ياد مي

کند، که او را ياري دهد ياري ميراستي خداوند کسي

کساني که  ﴾41﴿ همانا خداوند نيرومند و چيره است.

يم نماز را برپاي اگر در زمين آنها را قدرت ببخش

پردازند و به کار خوب دارند و زکات )اموال( را ميمي

دارند، و سر انجام دهند و از کار زشت باز ميفرمان مي

و اگر تو را تکذيب  ﴾41﴿ گردد.کارها به خدا باز مي

کنند، به راستي که پيش از آنان قوم نوح و عاد و ثمود 

و )همچنين(  ﴾42﴿ )پيامبرانشان( را دروغگو انگاشتند.

و اهل دين )نيز پيامبر  ﴾43﴿ قوم ابراهيم و قوم لوط.

خود را تکذيب نمودند( و موسي )نيز( دروغگو 

انگاشته شد، پس به کافران مهلت دادم، آنگاه ايشان را 

 گرفتار نموديم. پس )بنگر( عقوبت من چگونه است!.

و چه بسيار شهرهايي را درحاليکه )اهلش(  ﴾44﴿

ايم، و )اينک( سقفهايشان بر نابود کرده ستمگر بودند

ديوارهايشان فرو ريخته است، و چه بسيار چاههايي که 

استفاده رها گشته است و کاخهاي برافراشته و بي

 ﴾45﴿ صاحب و متروک مانده است.استواري که بي

اند تا دلهايي داشته آيا در زمين به سير و سفر نپرداخته

وشهايي داشته باشند که با باشند که با آن دريابند و گ

گردند، بلکه گمان چشمها نابينا نميآن بشنوند، بي

  ﴾46﴿ شوند.ها نابينا ميدلهاي درون سينه
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ۚۥْ  َدهُ ُ وَعح َعَذابح َولَن َُيحلحَف ٱَّلله
حٱلح لُونََك ب جح َتعح َويَسح

لحفح َسَنة  
َ
حَك َكأ وَن  ِإَونه يَوحًما عحنَد َرب  ا َتُعدُّ حمه  ٤٧م 

ح  ي 
َ
حن َوَكأ حَمة  ن م  َ َظال لَيحُت لََها َوهح مح

َ
َيٍة أ ُتَها  قَرح َخذح

َ
ُثمه أ

ُي  حَمصح ۠ لَُكمح  ٤٨ِإَوََله ٱل نَا
َ
ٓ أ َما َها ٱنلهاُس إحنه يُّ

َ
أ قُلح َيَٰٓ

ير   بحني   نَذح َٰلحَحَٰتح فَٱ ٤٩مُّ ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا حيَن َءاَمُنوا َّله
فحَرة   غح ق  َكرحيم   لَُهم مه ٓ َءاتََٰيَٰتحَنا َوٱ  ٥٠َورحزح اْ ِفح حيَن َسَعوح َّله

يمح  َحح َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
زحيَن أ رحَسلحَنا  ٥١ُمَعَٰجح

َ
َوَمآ أ

ٓ  محن َقبحلحَك محن رهُسول   لحََّق َوََل نَبح ٍ إحَله
َ
َٰٓ أ إحَذا َتَمّنه

يحَطَُٰن  َّقح ٱلشه
ُ َما يُلح نحيهتحهۦح َفَينَسُخ ٱَّلله مح

ُ
ٓ أ يحَطَُٰن ِفح ٱلشه

ُ َعلحيٌم َحكحيم   ُثمه  ُ َءاتََٰيَٰتحهحۗۦُ َوٱَّلله ُم ٱَّلله  ٥٢ ُُيحكح
َعَل  َجح ح يحَطَُٰن فحتحَنة  َل  َّقح ٱلشه

حهحم  َما يُلح وب
حيَن ِفح قُلُ حَّله ل 

َيةح قُلُ  َرض  َوٱلحَقاسح َقاقِۢ مه َفح شح
َٰلحمحنَي لَ ُۗ ِإَونه ٱلظه وُبُهمح

لََم  ٥٣ بَعحيد   َعح ْ ٱلحعح َوَلح وتُوا
ُ
حيَن أ َقُّ محن ٱَّله نهُه ٱۡلح

َ
لحَم أ

 َ ُۗ ِإَونه ٱَّلله بحَت ََلُۥ قُلُوُبُهمح حهۦح َفُتخح  ب
ْ محُنوا حَك َفُيؤح ب  ره

َرَٰط   ْ إحََلَٰ صح حيَن َءاَمُنٓوا َتقحيم   لََهادح ٱَّله سح َوََل يََزاُل  ٥٤ مُّ
َية   ْ ِفح محرح حيَن َكَفُروا َٰ  ٱَّله حنحُه َحِته اَعُة م  تحَيُهُم ٱلسه

ح
تَأ

َتةً  ٍم َعقحيٍم  َبغح تحَيُهمح َعَذاُب يَوح
ح
وح يَأ
َ
  ٥٥أ
 
 
 
 
 
 

 

 

طلبند، و خداوند هرگز و با شتاب عذاب را از تو مي

کند، و نزد پروردگارت يک روز خالف وعده نمي

شماريد و( به حساب مانند هزار سالي است که )شما مي

اند و آباديها و شهرهاي بسياري بوده ﴾47﴿ آريد.مي

اند )ولي( نکه )مردمانشان( ستمگر بودهکه علي رغم اي

ما بديشان مهلت داديم، سپس )به موقع( ايشان را به 

سوي من عذاب گرفتار نموديم، و بازگشت )همگي( به

اي مردم! جز اين نيست که من براي  بگو: ﴾48﴿ است.

که ايمان  پس آنان ﴾49﴿ اي آشکارم.شما بيم دهنده

اند از آمرزش گناهان اي کردهآورده و کارهاي شايسته

و  ﴾51﴿ و رزق و روزي پاک و خوبي برخوردارند.

که در )انکار( آيات ما کوشيدند آنان ساکنان کساني

و هيچ رسول و هيچ پيامبري را پيش  ﴾51﴿ اند.دوزخ

از تو نفرستاديم مگر اينکه هنگامي که چيزي را تالوت 

کرد شيطان در تالوت و خواندن او )شبهه( القا مي

کرد از نمود، پس خداوند آنچه را که شيطان القا ميمي

دارد، و برد، سپس خداوند آياتش را استوار ميبين مي

تا خداوند  ﴾52﴿ خداوند بس آگاه و با حکمت است.

افکند براي بيمار دالن، و آنان آنچه را که شيطان مي

گمان که دلهايشان سخت است آزموني قرار دهد. بي

عميق و مخالفت سختي به سر ستمگران در عداوت 

و تا دانش يافتگان بدانند که آن  ﴾53﴿ برند.مي

)وحي( از سوي پروردگارت حق است، و به آن ايمان 

آورند، تا دلهايشان بدان آرام گيرد، و در برابرش 

گمان خداوند مؤمنان را به تسليم و خاضع شوند و بي

و کافران پيوسته  ﴾54﴿ کند.راه راست هدايت مي

بارة آن ترديد دارند تا اينکه ناگهان قيامت به آنان در

در رسد، يا عذاب روز نازل و عقيم گريبانشان را 

  ﴾55﴿ بگيرد.



 سوره حج                          341                                                      ترمجه معانى قرآن كريم     
 

 

ُك يَوحَمئحذ  
حُملح حيَن َءاَمُنواْ  ٱل ْۚ فَٱَّله ح َُيحُكُم بَيحَنُهمح ه ح َّلل 

َٰتح ٱنلهعحيمح  َٰلحَحَٰتح ِفح َجنه ْ ٱلصه حيَن  ٥٦وََعمحلُوا َوٱَّله
 ْ ْ أَِب َكَفُروا بُوا ْوَلَٰٓئحَك لَُهمح َعَذاب  َوَكذه

ُ
هحني   تََٰيَٰتحَنا فَأ  مُّ

حيَن َهاَجُرواْ ِفح َسبحيلح ٱ ٥٧
وح َماتُواْ َوٱَّله

َ
ْ أ ح ُثمه قُتحلُٓوا َّلله

ُ رحزحقًا َحَسن   زَُقنهُهُم ٱَّلله َيح
ْۚ ِإَونه ٱلَ ُ ا َ لَُهَو َخيح َّلله

َٰزحقحنَي  دح  ٥٨ٱلره لَنهُهم مُّ خح ۚۥْ َخَل  ََلُدح نَُه َ  يَرحَضوح ِإَونه ٱَّلله
حمحثحلح  ٥٩ لََعلحيٌم َحلحيم   َب ب

حَكۖۡ َوَمنح ََعقَ َٰل َما ُعوقحَب ۞َذ
َ لََعُفوٌّ َغُفور   ْۚ إحنه ٱَّلله ُ نهُه ٱَّلله َ َعلَيحهح ََلَنُِصَ حهۦح ُثمه بُغح  ب

نه ٱ ٦٠
َ
حأ حَك ب َٰل حَل ِفح ٱنلهَهارح َوُيولحجُ َذ

َ يُولحُج ٱَله ٱنلهَهاَر  َّلله
ي   ُۢ بَصح َ َسمحيُع نه ٱَّلله

َ
حلح َوأ

نه ٱ ٦١ ِفح ٱَله
َ
حأ حَك ب َٰل َ ُهَو َذ َّلله

نه 
َ
ُل َوأ حهۦح ُهَو ٱلحَبَٰطح ُعوَن محن ُدون نه َما يَدح

َ
َقُّ َوأ ٱۡلح

َكبحُي 
ُّ ٱلح َعلح

َ ُهَو ٱلح نَزَل محَن  ٦٢ٱَّلله
َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَمح تََر أ

َ
أ

َمآءح َمآء   يٌف فَ  ٱلسه َ لَطح ْۚ إحنه ٱَّلله ةً ۡرُض ُُمحَۡضه
َ بحُح ٱۡلح ُتصح

َمََٰوَٰتح  ٦٣ َخبحي   ُۥ َما ِفح ٱلسه ِۚ ِإَونه َله ۡرضح
َ َوَما ِفح ٱۡلح

َمحيُد  ُّ ٱۡلح َغّنح
َ لَُهَو ٱلح   ٦٤ٱَّلله

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ملک و فرمانروايي در آن روز از آن خداست، ميان 

ن آورده و کند، پس کساني که ايماآنان داوري مي

اند، در باغهاي پرناز و نعمت کارهاي شايسته انجام داده

و کساني که کفر ورزيده و آيات  ﴾56﴿ خواهند بود.

 اند، اينان عذابي خوار کننده دارند.مرا تکذيب کرده

که در راه خدا هجرت کرده و سپس و کساني  ﴾57﴿

اند، بدون شک خداوند به آنان کشته شده يا مرده

دهد و به يقين خداوند بهترين روزي مي روزي نيک

قطعاً خداوند آنان را به  ﴾58﴿ دهندگان است.

پسندند وارد خواهد کرد، و جايگاهي که آن را مي

قطعاً  ﴾59﴿ گمان خداوند دانا و شکيبا است.بي

پسندند وارد خداوند آنان را به جايگاهي که آن را مي

 با است.گمان خداوند دانا و شکيخواهد کرد، و بي

)حکم بر( اين است، و هر کس )ديگري را( به  ﴾59﴿

مانند آنچه خود به آن عقوبت داده شده است عقوبت 

خداوند او را دهد، سپس مورد ستم واقع شود، حتماً

ياري خواهد کرد، به راستي خداوند بخشاينده و 

اين از آن جهت است که  ﴾61﴿ آمرزگار است.

در شب داخل  خداوند شب را در روز و روز را

اين از  ﴾61﴿ گرداند، و خداوند شنواي بينا است.مي

آن جهت است که خداوند بر حق است و آنچه را که 

نمايند باطل خوانند و پرستش ميبه جز او فرياد مي

آيا نديده ﴾62﴿ است، و خداوند واال و بزرگوار است.

اي که خداوند از آسمانها آب فرو فرستاده، آنگاه 

گمان خداوند باريک گردد، بيز و خرم ميزمين سرسب

آنچه در آسمانها و آنچه در  ﴾63﴿ بين و آگاه است.

نياز و ستوده زمين است از آن اوست، و خداوند بي

 ﴾64﴿ است.
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ۡرضح َوٱلحُفلحَك 
َ ا ِفح ٱۡلح َر لَُكم مه َ َسخه نه ٱَّلله

َ
لَمح تََر أ

َ
أ

ُك  سح ۦح َوُيمح رحه مح
َ
حأ رح ب َحح

ن َتَقَع  ََتحرحي ِفح ٱبلح
َ
َمآَء أ ٱلسه

حٱنلهاسح لََرُءوف   َ ب ْٓۚ إحنه ٱَّلله حهۦح  بحإحذحن
ۡرضح إحَله

َ  لََعَ ٱۡلح
يم   حٓي  ٦٥رهحح َياُكمح ُثمه يُمحيُتُكمح ُثمه وَُهَو ٱَّله حح

َ
أ

نَسََٰن لََكُفور   ح
ُۗ إحنه ٱۡلح ة   ٦٦ ُُيحيحيُكمح مه

ُ
ح أ
حُك  َجَعلحَنا  ل 

ۖۡ َمن ُكوهُ رحِۚ َوٱدحُع  َسًَّك ُهمح نَاسح مح
َ فَََل يَُنَٰزحُعنهَك ِفح ٱۡلح

حَكۖۡ إحنهَك لََعَلَٰ ُهد   َتقحيم  ى إحََلَٰ َرب  سح ِإَون َجََٰدلُوَك  ٦٧ مُّ
َملُوَن  حَما َتعح لَُم ب عح

َ
ُ أ ُ َُيحُكُم  ٦٨َفُقلح ٱَّلله ٱَّلله

 ٦٩بَيحَنُكمح يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح فحيَما ُكنُتمح فحيهح ََّتحَتلحُفوَن 
لَمح 
َ
ِۚ إحنه أ ۡرضح

َ َمآءح َوٱۡلح لَُم َما ِفح ٱلسه َ َيعح نه ٱَّلله
َ
لَمح أ َتعح

ي   ح يَسح حَك لََعَ ٱَّلله َٰل حَك ِفح كحَتٍَٰبِۚ إحنه َذ َٰل ُبُدوَن  ٧٠ َذ َوَيعح
حهۦح ُسلحَطَٰن    ب

حلح ح َما لَمح ُيََن  ا َوَما لَيحَس لَُهم محن ُدونح ٱَّلله
حهۦح  ُۗ ب َٰلحمحنَي محن عحلحم  حلظه ي   َوَما ل ِإَوَذا ُتتحَلَٰ  ٧١ نهصح

يحهحمح َءاتََٰيَُٰتَنا 
حَنَٰت  َعلَ حيَن  َبي  ح ٱَّله رحُف ِفح وُُجوه َتعح

حيَن َيتحلُوَن  حٱَّله ُطوَن ب ۖۡ يََكاُدوَن يَسح ُمنَكَر
ح ْ ٱل َكَفُروا

يحهح 
حَّش   َعلَ حُئُكم ب نَب 

ُ
فَأ
َ
ُۗ قُلح أ حن  مح َءاتََٰيَٰتحَنا َٰلحُكُمْۚ ٱنلهاُر م  َذ

 ُ ُي  وََعَدَها ٱَّلله حَمصح حئحَس ٱل ۖۡ َوب
ْ حيَن َكَفُروا  ٧٢ٱَّله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيني که خداوند آنچه را در زمين است، و مگر نمي 

اند برايتان مسخر ها را که به فرمان او روانکشتي

گذارد آسمان بر زمين فرو گردانيد، و )خداوند( نمي

ريزد، مگر به اذن و خواست خودش؟! همانا خداوند 

و او  ﴾65﴿ خشاينده و مهربان است.نسبت به مردم ب

خداوندي است که شما را زندگي داد، آنگاه شما را 

گمان انسان کند. بيميراند، سپس شما را زنده ميمي

براي هر ملتي آييني مقرر  ﴾66﴿ )بسيار( ناسپاس است.

ايم تا آنان بدان عمل کنند، پس بايد دربارة اين داشته

وي پروردگارت دعوت کن، سامر با تو ستيز نکنند. و به

و اگر با تو  ﴾67﴿ گمان تو بر راه راست هستي.بي

کنيد آگاهتر مجادله کردند، بگو: خداوند به آنچه مي

خداوند ميان شما در روز قيامت دربارة  ﴾68﴿ است.

آيا  ﴾69﴿ کند.ورزيديد داوري ميآنچه اختالف مي

مان اي که خداوند )همه( آنچه را در زمين و آسندانسته

داند، بدون شک تمام اينها در کتابي ثبت و است مي

)و  ﴾71﴿ ضبط است، و اين کار براي خدا آسان است.

پرستند که مشرکان( بجز خداوند چيزهايي را مي

خداوند دليلي بر )صحت( پرستش آنها بيان ننموده 

پرستند که به آن علمي ندارند، و است، و چيزي را مي

و هنگامي  ﴾71﴿ ي نيست.براي ستمکاران هيچ ياور

شود در چهرة که آيات روشن ما بر آنان خوانده مي

بيني، بلکه نزديک است به کافران ناخوشي را مي

خوانند. ور شوند که آيات ما را بر آن ميکساني حمله

بگو: آيا شما را به بدتر از اين خبر دهم، به )آن( آتشي 

و بد است، که خداوند آن را به کافران وعده داده

 ﴾72﴿ سرانجامي است.
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َها ٱنلهاُس ُۡضحَب َمَثل   يُّ
َ
أ حيَن  َيَٰٓ ۥْٓۚ إحنه ٱَّله ْ ََلُ َتمحُعوا فَٱسح

ح لَن ََيحلُُقواْ ُذبَاب   ُعوَن محن ُدونح ٱَّلله َتَمُعواْ تَدح ا َولَوح ٱجح
ۖۥۡ  بَاُب َشيح ََلُ لُبحُهُم ٱَّلُّ تَنقحُذوُه محنحُهْۚ ِإَون يَسح ا َله يَسح

لُوُب ٱَضُعَف  حَمطح الحُب َوٱل َ َحقه  ٧٣لطه ْ ٱَّلله َما قََدُروا
ۦْٓۚ  ح رحه َ َلَقوحيٌّ َعزحيٌز  قَدح َطَفح محَن  ٧٤إحنه ٱَّلله ُ يَصح ٱَّلله

َمَلَٰٓئحَكةح رُُسَل  
ح ي   ٱل َ َسمحيُعُۢ بَصح ِۚ إحنه ٱَّلله  َومحَن ٱنلهاسح
٧٥  َ لَُم َما َبنيح ْۚ ِإَوََل َيعح يهحمح َوَما َخلحَفُهمح يحدح

َ
ح تُرحَجُع أ  ٱَّلله

ُموُر 
ُ َكُعواْ َوْۤاوُدُجۡسٱ ٧٦ٱۡلح ْ ٱرح حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ  َيَٰٓ

لحُحوَن۩  َ لََعلهُكمح ُتفح َيح ْ ٱۡلح َعلُوا ْ َربهُكمح َوٱفح ُبُدوا َوٱعح
َُٰكمح  ٧٧ َتبَى حۚۦْ ُهَو ٱجح َهادحه ح َحقه جح  ِفح ٱَّلله

ْ َوَجَٰهحُدوا
ِۚ  َوَما َجَعَل َعلَيحُكمح ِفح  حينح محنح َحَرج  بحيُكمح  ٱل 

َ
حلهَة أ م 

لحمحنَي محن َقبحُل َوِفح َهََٰذا إحبحَرَٰهحيَمْۚ ُهَو َسمه  ُمسح
ح َُٰكُم ٱل ى

ْ ُشَهَدآَء  َُكوَن ٱلرهُسوُل َشهحيًدا َعلَيحُكمح َوتَُكونُوا َلح
ُمواْ  َتصح ةَ َوٱعح َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ قحيُمواْ ٱلصه

َ
ِۚ فَأ  ٱنلهاسح

لََعَ
ُي  َم ٱنلهصح حعح َلَٰ َون حَموح َم ٱل ۖۡ فَنحعح َُٰكمح لَى ح ُهَو َموح حٱَّلله  ٧٨ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

اي مردم! مثلي زده شده، پس به آن گوش فرا دهيد، 

خوانيد )و کساني را که به غير از خدا به کمک مي

توانند مگسي بيافرينند، نماييد( هرگز نميپرستش مي

( دست به دست هر چند که همگان )براي آفرينش آن

يکديگرند دهند، و اگر آن مگس چيزي را از آنان 

را از او باز پس گيرند، )و برهانند،( توانند آنبربايد نمي

 ﴾73﴿ ند.هم طالب و هم مطلوب درمانده و ناتوان

اند، گونه که بايد بشناسند نشناختهآنان خداوند را آن

ند خداو ﴾74﴿ گمان خداوند تواناي پيروزمند است.بي

کند، و از ميان را انتخاب مي از ميان فرشتگان رسوالني

 ﴾75﴿ گمان خداوند شنواي بيناست.مردم نيز، بي

سوي داند، و همة کارها بهآينده و گذشتة آنان را مي

اي مؤمنان! رکوع  ﴾76﴿ شود.خدا بازگردانده مي

کنيد، و سجده بريد و پروردگارتان را عبادت کنيد، و 

و در راه  ﴾77﴿ دهيد تا رستگار شويد.کار نيک انجام 

خدا جها کنيد، آنگونه که شايستة جهاد در راه اوست. 

او شما را برگزيده، و در دين کارهاي دشوار و سنگين 

را بر دوش شما نگذاشته است. آيين پدرتان ابراهيم را 

)براي شما تشريع کرده است(، او شما را پيش از اين 

پيامبر بر شما گواه باشد و مسلمان نام نهاده است، تا 

)شما نيز( بر مردم گواه باشيد، پس نماز را بر پاي داريد 

و زکات مال را پرداخت کنيد، و به خدا تمسک نماييد 

که او يار و سرپرست شما است. چه سرور و ياور نيک، 

 ﴾78﴿ و چه مددکار و کمک کنندة خوبي است!.
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محُنونَ ُسوَرةُ ال  ُمؤح

ح  يمح ِمۡسِب ٱَّلله   ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح

محُنوَن  حُمؤح فحلََح ٱل
َ
حهحمح  ١قَدح أ حيَن ُهمح ِفح َصََلت

ٱَّله
ُعونَ  رحُضوَن  ٢ َخَٰشح وح ُمعح غح

حيَن ُهمح َعنح ٱلله
 ٣َوٱَّله

َٰعحلُوَن  ةح َف َكوَٰ حلزه حيَن ُهمح ل هحمح  ٤َوٱَّله حيَن ُهمح لحُفُروجح
َوٱَّله

َوَٰ  ٥َحَٰفحُظوَن  زح
َ
َٰٓ أ يحَمَُٰنُهمح إحَله لََعَ

َ
وح َما َملََكتح أ

َ
هحمح أ جح

ُ َملُومحنَي  حنهُهمح َغيح حَك  ٦فَإ َٰل َتَغَٰ َوَرآَء َذ َفَمنح ٱبح
ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلحَعاُدوَن 

ُ
َمََٰنَٰتحهحمح  ٧فَأ

َ
حيَن ُهمح ۡلح َوٱَّله

هحمح َرَُٰعوَن  دح َٰتحهحمح  ٨وََعهح َو
َٰ َصلَ حيَن ُهمح لََعَ َوٱَّله

ْوَلَٰٓ  ٩ُُيَافحُظوَن 
ُ
َٰرحثُوَن أ َو

حيَن يَرحثُوَن  ١٠ئحَك ُهُم ٱلح
ٱَّله

وَن  ُ َدوحَس ُهمح فحيَها َخَِٰلح َنا  ١١ٱلحفحرح َولََقدح َخلَقح
نَسََٰن محن ُسَلَٰلَة   ح

حن طحني   ٱۡلح َفة   ١٢ م   ُثمه َجَعلحَنَُٰه ُنطح
كحني   ِفح قََرار   َفَة َعلََقة   ١٣ مه َنا ٱنلُّطح َنا  ُثمه َخَلقح فََخلَقح
َغة  ٱلحَعلَ  َغَة عحَظَٰم   َقَة ُمضح حُمضح َنا ٱل نَ فََخَلقح ا ا فََكَسوح

َنَُٰه َخلحقً ٱلحعحَظََٰم َۡلحم  
ح
نَشأ
َ
ُ ا ُثمه أ ْۚ َفَتَباَرَك ٱَّلله ا َءاَخَر
َسُن ٱلحَخَٰلحقحنَي  حح

َ
حُتوَن  ١٤أ حَك لََمي  َٰل َد َذ ُثمه إحنهُكم َبعح
َنا  ١٦ُثمه إحنهُكمح يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح ُتبحَعُثوَن  ١٥ َولََقدح َخلَقح

حَق َوَما ُكنه  قح َغَٰفحلحنَي فَوحقَُكمح َسبحَع َطَرآئ
َلح ا َعنح ٱۡلح

١٧  
 
 
 
 
 

 

 

 سوره مؤمنون
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

که در کساني ﴾1﴿ مسلّماً مؤمنان پيروز و رستگارند.

و کساني که از  ﴾2﴿ نمازشان فروتن و خاشع هستند.

 ﴾3﴿ ياوه و پوچ روي گردانند. کردار بيهوده و گفتار

و آنانکه  ﴾4﴿ کنند.که زکات را پرداخت ميو کساني

مگر در  ﴾5﴿ دارند.شرمگاههايشان را پاک نگاه مي

مورد همسران يا کنيزان خود، که در اين صورت 

پس هر کس فراتر از اين  ﴾6﴿ سزاوار نکوهش نيستند.

اني و کس ﴾7﴿ را بجويد، اينان همان تجاوز کارانند.

و  ﴾8﴿ کنند.که امانتها و پيمانهايشان را رعايت مي

آنان همان  ﴾9﴿ که به نمازهايشان پايبنداند.کساني

که بهشت برين را به دست کساني ﴾11﴿ وارثان هستند.

راستي و به ﴾11﴿ اند.آورند، و آنان در آن جاودانهمي

که انسان را از گلي برداشته شده از تمام زمين 

اي در سپس او را به صورت نطفه ﴾12﴿ ايم.آفريده

سپس نطفه را به  ﴾13﴿ قرارگاه استوار قرار داديم.

خوني بسته تبديل کرديم، و آنگاه خون بسته را به 

شود ي آنچه که جويده ميشکل قطعه گوشتي به اندازه

در آورديم، و از اين تکه گوشت جويده شده 

شت استخوانهايي ساختيم، و بعد بر استخوانها گو

پوشانيديم، و از آن پس او را )به( آفرينش ديگري 

 آفريديم، پس بزرگ است خداوند بهترين آفرينندگان.

سپس  ﴾15﴿ بعد از آن قطعاً شما خواهيد مُرد. ﴾14﴿

 ﴾16﴿ شما در روز قيامت حتماً برانگيخته خواهيد شد.

و به راستي بر فرازتان هفت آسمان آفريديم، و ما 

  ﴾17﴿ ايم.ل نبودههرگز از آفرينش غاف
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حَقَدر   ُۢ ب َمآءح َمآَء َا محَن ٱلسه
نَزنلح
َ
ِۖ  َوأ ۡرضح

َ َُٰه ِفح ٱۡلح َكنه سح
َ
فَأ

 َٰ ُروَن ِإَونها لََعَ حهۦح لََقَٰدح حهۦح  ١٨َذَهابِۢ ب نَا لَُكم ب
ح
نَشأ
َ
فَأ

َٰت   حيل   َجنه
حن َّنه َنَٰب   م  عح

َ
َٰكحُه َكثحَية  له  َوأ  ُكمح فحيَها فََو

ُكلُ 
ح
ََّتحُرُج محن ُطورح َسيحَنآَء  وََشَجَرة   ١٩وَن َومحنحَها تَأ

بحغ   نح َوصح هح حٱلُّ حنَي  تَۢنُبُت ب حٓأۡلُكح ِإَونه لَُكمح ِفح  ٢٠ل 
 ۡۖ َة  نحَعَٰمح لَعحَبح

َ حَها َولَُكمح  ٱۡلح ا ِفح ُبُطون حمه قحيُكم م  ُّسح ن
ُكلُوَن  ا َمَنَٰفحُع َكثحَية  فحيهَ 

ح
وََعلَيحَها َولََعَ  ٢١َومحنحَها تَأ

رحَسلحَنا نُوًحا إحََلَٰ قَوحمحهۦح  ٢٢ٱلحُفلحكح ُِتحَملُوَن 
َ
َولََقدح أ

ۥْٓۚ  هُ ُ حنح إحَلٍَٰه َغيح َ َما لَُكم م  ْ ٱَّلله ُبُدوا َفَقاَل تََٰيََٰقوحمح ٱعح
فَََل َتتهُقوَن 

َ
ْ محن  ٢٣أ حيَن َكَفُروا ْ ٱَّله حَملَُؤا َفَقاَل ٱل

ٓ إحَله بََّش   حثحلُُكمح  قَوحمحهۦح َما َهََٰذا َل  م  ن َيَتَفضه
َ
يُرحيُد أ

نَزَل َمَلَٰٓئحَكة  َعلَيحُكمح 
َ
ُ َۡل َنا  َولَوح َشآَء ٱَّلله ا َسمحعح مه

حَنا  ٓ َءابَآئ حَهََٰذا ِفح لحنَي ب وه
َ حهۦح  ٢٤ٱۡلح  رَُجُلُۢ ب

إحنح ُهَو إحَله
نهة   َٰ ححني  َفََتَ  جح حهۦح َحِته  ب

ْ ح ٱنُِصح يح  ٢٥ بهُصوا قَاَل َرب 
بُونح  حَما َكذه َنعح ٱلحُفلحَك  ٢٦ب نح ٱصح

َ
ٓ إحََلحهح أ وحَحيحَنا

َ
فَأ

لُكح  ُرنَا َوَفاَر ٱتلهنُّوُر فَٱسح مح
َ
حَذا َجآَء أ يحَنا فَإ حَنا َووَحح ُين عح

َ
حأ ب

  
لََك  فحيَها محن ُك  هح

َ
ح َوأ ح ٱثحنَنيح إحَله َمن َسَبَق  َزوحَجنيح

ح  بحّنح ِفح ٱَّله ۖۡ َوََل تَُخَٰطح ُل محنحُهمح َقوح
اْ يَن َظلَُموٓ َعلَيحهح ٱلح

َرقُوَن  غح   ٢٧إحنهُهم مُّ
 
 
 
 
 
 

را در و از آسمان آبي را به اندازه فرو فرستاديم، و آن

گمان ما بر از ميان بردنش زمين ماندگار نموديم، و بي

ما به وسيلة اين آب نخلستانها و  ﴾18﴿ تواناييم.

تاکستانها را براي شما پديد آورديم، و شما در آنجا 

و  ﴾19﴿ خوريد.سياري داريد، و از آن ميهاي بميوه

همچنين با آن درختي پديدار کرديم که در کوه طور 

رويد )و( روغن و نان خورشي براي خورندگان سينا مي

و به راستي برايتان در چهارپايان  ﴾21﴿ آورد.بر مي

ست به شما عبرتي است، از آنچه در شکم آنها

عي فراوان است، و از نوشانيم، و در آنها برايتان منافمي

ها حمل و بر آنها و بر کشتي ﴾21﴿ خوريد.آن مي

سوي قومش و به راستي نوح را به ﴾22﴿ شويد.مي

اي قوم من! خداوند را بپرستيد، فرستاديم پس گفت:

شما هيچ معبود حقيقي جز او نداريد. آيا )از عذاب 

پس  ﴾23﴿ ترسيد؟!.خداوند و زوال نعمت او( نمي

قومش که کافر بودند، گفتند: اين مرد جز  اشرافي از

خواهد بر شما برتري انساني همچون شما نيست، مي

خواست حتماً فرشتگاني يابد، اگر خداوند مي

فرستاد، ما چنين چيزي را از پدران پيشين خود مي

او جز شخصي نيست که در خود  ﴾24﴿ ايم.نشنيده

 ﴾25﴿ جنوني دارد، پس تا مدتي دربارة او صبر کنيد.

کنند )نوح( گفت: پروردگارا! چون مرا تکذيب مي

پس به او وحي کرديم که زير نظر  ﴾26﴿ ام کن.ياري

و فرمان ما کشتي را بساز، پس هرگاه فرمان ما صادر 

شد و آب از تنور بر جوشيد، بالفاصله از همة حيوانات 

از هر نوعي جفتي )نر و ماده( را سوار کشتي کن و 

يز سوارکن، مگر کسي از آنان که وعدة ات را نخانواده

)حق( از پيش بر او مقرر شده است، و دربارة کساني 

گمان آنان اند با من سخن مگو، بيکه ستم ورزيده

  ﴾27﴿ اند.غرق شدني
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كح َفُقلح 
َعَك لََعَ ٱلحُفلح نَت َوَمن مه

َ
َتَويحَت أ حَذا ٱسح فَإ
حي  ح ٱَّله ه ُد َّللح َمح ََٰنا محَن ٱلح ََنه ٱۡلح َٰلحمحنَي ى َوقُل  ٢٨َقوحمح ٱلظه
ّنح ُمََنَل  

نزحلح
َ
ح أ َباَرَك  رهب  نَت  مُّ

َ
ُمَنحلحنَي  َوأ

ح ُ ٱل إحنه  ٢٩َخيح
حَك ٓأَلتََٰيَٰت   َٰل نَا محنُۢ  ٣٠نها لَُمبحَتلحنَي ِإَون كُ  ِفح َذ

ح
نَشأ
َ
ُثمه أ

نً  هحمح قَرح دح َنا فحيهحمح رَُسوَل   ٣١ا َءاَخرحيَن َبعح
رحَسلح
َ
حنحُهمح َفأ  م 

 
َ
ُبُدواْ أ فَََل َتتهُقوَن نح ٱعح

َ
ۥْٓۚ أ ُهُ حنح إحَلٍَٰه َغيح َ َما لَُكم م  ٱَّلله

بُواْ  ٣٢ ْ َوَكذه حيَن َكَفُروا  محن قَوحمحهح ٱَّله
ُ
حَمَِل َوقَاَل ٱل

َيا َما َهََٰذآ إحَله  نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ
تحَرفحَنَُٰهمح ِفح ٱۡلح

َ
َرةح َوأ حلحَقآءح ٱٓأۡلخح ب

كُ  بََّش  
ح
حثحلُُكمح يَأ ُكلُونَ م 

ح
ا تَأ َُب  ُل محمه محنحُه َويَّشح

ُبوَن  َ ا تَّشح ُتم بََّش   ٣٣محمه َطعح
َ
حنح أ حثحلَُكمح إحنهُكمح َولَئ ا م 

وَن إحذ   ُ نهُكمح إحَذا محتُّمح َوُكنُتمح  ٣٤ا لهَخَِٰسح
َ
يَعحُدُكمح أ

َ
أ

حرَُجوَن تَُراب   نهُكم ُمُّ
َ
۞َهيحَهاَت َهيحَهاَت  ٣٥ا وَعحَظًَٰما أ

حَما تُ  َيا َنُموُت  ٣٦وَعُدوَن ل نح َ إحَله َحَياُتَنا ٱلُّ إحنح هح
حَمبحُعوثحنَي  ىَٰ  ٣٧َوََنحَيا َوَما ََنحُن ب ََتَ إحنح ُهَو إحَله رَُجٌل ٱفح

ب   ح َكذح حمُ لََعَ ٱَّلله محنحنَي ا َوَما ََنحُن ََلُۥ ب ح  ٣٨ؤح َقاَل َرب 
بُونح  حَما َكذه لحيل   ٣٩ٱنُِصح يح ب

ا قَ ُ  قَاَل َعمه بحُحنه َله صح
محنَي َنَٰ  ح فََجَعلحَنَُٰهمح  ٤٠دح َق 

حٱۡلح يحَحُة ب َخَذتحُهُم ٱلصه
َ
فَأ

 ْۚ د   ُغَثآء  حلحَقوحمح َفُبعح َٰلحمحنَي ا ل  نَا محنُۢ  ٤١ٱلظه
ح
نَشأ
َ
ُثمه أ

هحمح قُُرونً  دح   ٤٢ا َءاَخرحيَن َبعح
 
 
 
 
 
 

پس چون تو و همراهانت بر کشتي )سوار شديد( و 

: ستايش خداوندي را سزا است که استقرار يافتيد، بگو

و بگو:  ﴾28﴿ ما را از گروه ستمکاران رهايي بخشيد.

پروردگارا! مرا در منزلي پرخير و برکت فرود آور، و 

قطعاً در اين  ﴾29﴿ تو بهترين فرود آورندگاني.

هايي است، و به طور مسلم )ما بندگان خود را( نشانه

نان مردماني آنگاه پس از آ ﴾31﴿ نماييم.آزمايش مي

و پيامبري از خودشان به  ﴾31﴿ ديگر پديد آورديم.

)ميان( آنان فرستاديم که فقط خداوند را بپرستيد، زيرا 

 ﴾32﴿ پرهيزيد؟!.جز او معبود به حقي نداريد. آيا نمي

و اشرافيان قومش که کفر ورزيدند و فرا رسيدن قيامت 

يش را قبول نداشتند، و به آنان در زندگاني دنيا آسا

داده بوديم، گفتند: اين جز انساني همانند شما نيست، از 

نوشيد، خورد، و از آنچه ميخوريد، ميآنچه مي

و اگر از انساني مانند خود پيروي کنيد  ﴾33﴿ .نوشدمي

آيا به شما وعده  ﴾34﴿ آنگاه شما زيانکار خواهيد بود.

دهد که چون بميريد و تبديل به خاک و استخوان مي

گرديد، و( از گورها ا )بار ديگر زنده ميگرديد شم

آنچه به شما وعده  ﴾35﴿ شويد؟!.خارج گردانده مي

جز زندگاني اين  ﴾36﴿ شود دورِ دور است.داده مي

جهانِ ما )هيچ زندگي و حياتي( وجود ندارد )گروهي 

 شويم، و ما برانگيخته نخواهيم شد.از ما( زنده مي

دا دروغ بسته است و او جز مردي نيست که بر خ ﴾37﴿

گفت: پروردگارا!  ﴾38﴿ آوريم.و ما به او ايمان نمي

 ﴾39﴿ ام کن به سبب اينکه مرا دروغگو انگاشتند.ياري

 ﴾41﴿ شوند.فرمود: پس از اندک زماني پشيمان مي

ناگهان صداي بلند )و مرگبار، آنان را به سبب استقامتي 

مانند( که در برابر حق داشتند( فرا گرفت و آنان را )

خاشاکي که بر آب افتاده است گردانيديم، پس نفرين 

آنگاه بعد از ايشان نسلهايي  ﴾41﴿ بر گروه ستمکاران.

 ﴾42﴿ ديگر پديد آورديم.
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َت  َجلََها َوَما يَسح
َ
ٍة أ مه
ُ
بحُق محنح أ ُروَن َما تَسح ُثمه  ٤٣خح

ة   مه
ُ
اۖۡ ُكه َما َجآَء أ َ رحَسلحَنا رُُسلََنا َتَتح

َ
بُوُهۖۡ رهسُ  أ ولَُها َكذه

َضُهم َبعحض   َنا َبعح َبعح تح
َ
د  ا فَأ َحادحيَثْۚ َفُبعح

َ
ا وََجَعلحَنَُٰهمح أ

م   حَقوح محُنوَن َله يُ  ل  َخاهُ َهَُٰروَن  ٤٤ؤح
َ
رحَسلحَنا ُموََسَٰ َوأ

َ
ُثمه أ

َطَٰن  أَِب
بحنٍي  تََٰيَٰتحَنا وَُسلح يْهۦح إح  ٤٥مُّ َن َوَمََلح ََلَٰ فحرحَعوح

ْ َوََك  وا ََبُ َتكح ْ قَوحًما ََعلحنَي فَٱسح محُن  ٤٦نُوا نُؤح
َ
ْ أ َفَقالُٓوا

َٰبحُدوَن  ُمُهَما نَلَا َع يحنح محثحلحَنا َوَقوح بُوُهَما  ٤٧لحبََّشَ فََكذه
لَكحنَي  حُمهح ْ محَن ٱل َولََقدح َءاتَيحَنا ُموََس  ٤٨فَََّكنُوا
َتُدوَن  َيَم  ٤٩ٱلحكحَتََٰب لََعلهُهمح َيهح وََجَعلحَنا ٱبحَن َمرح

مه 
ُ
ۥٓ َءايَة  َوأ ٓ إحََلَٰ َربحَوة   ُه  َوَمعحني   َذاتح قََرار   َوَءاَويحَنَُٰهَما
َملُواْ  ٥٠ حَبَٰتح َوٱعح ي   محَن ٱلطه

ْ َها ٱلرُُّسُل ُُكُوا يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َملُوَن َعلحيم   حَما َتعح ح ب
ۖۡ إحّن  هح  ٥١ َصَٰلحًحا ۦٓ ِإَونه َهَٰذح

ة   مه
ُ
ُتُكمح أ مه

ُ
َدة   أ ۠ َربُُّكمح  َوَٰحح نَا

َ
 ٥٢ُقونح فَٱته َوأ
رَُهم بَيحَنُهمح ُزُبر   مح

َ
ْ أ ُعٓوا يحهحمح َفَتَقطه حَما َلَ  ححزحبِۢ ب

اۖۡ ُكُّ
نٍي  ٥٣فَرحُحوَن  َٰ حح حهحمح َحِته َرت  ٥٤فََذرحُهمح ِفح َغمح

ال   حهۦح محن مه ُهم ب نهَما نُمحدُّ
َ
َُيحَسُبوَن أ

َ
 ٥٥َوَبنحنَي  أ

ِۚ بَل َله يَشح  َيحَرَٰتح إحنه  ٥٦ُعُروَن نَُسارحُع لَُهمح ِفح ٱۡلح
فحُقوَن  شح حهحم مُّ َيةح َرب  حنح َخشح حيَن ُهم م 

حيَن ُهم  ٥٧ٱَّله َوٱَّله
محُنوَن أَِب حهحمح يُؤح حهحمح ََل  ٥٨تََٰيَٰتح َرب  حَرب  حيَن ُهم ب

َوٱَّله
حُكوَن    ٥٩يُّشح

 
 
 
 
 

 ماند.گيرد، و باز پس نميهيچ امتي از اجلش پيشي نمي

کي پس از ديگري سپس پيامبراني خود را ي ﴾43﴿

آمد، او روانه کرديم، هر گاه پيامبري به نزد امتش مي
کردند، ما هم )ملتهاي سرکش را نابود را تکذيب مي

و( يکي را پس از ديگري روانة )ديار نيستي( کرديم، و 
آنان را افسانه ساختيم. آري! نفرين بر گروهي که ايمان 

ا سپس موسي و برادرش هارون ر ﴾44﴿ آورند.نمي

 هاي خود، و دليلي آشکار فرستاديم.همراه با نشانه

سوي فرعون و اشراف )قوم( او، ولي آنان به ﴾45﴿

پس  ﴾46﴿ تکبر ورزيدند، و گروهي برتري جو بودند.
گفتند: آيا به دو انساني همچون خودمان ايمان آوريم، 

پس  ﴾47﴿ حال آنکه قوم آنها خدمتگذار ما هستند؟!.
ن( را تکذيب کردند و در نتيجه آن دو )موسي و هارو
و به موسي کتاب داديم تا  ﴾48﴿ هالک و نابود شدند.
و پسر مريم و مادرش را  ﴾49﴿ شايد راهياب گردند.

اي استوار و اي گردانيديم، و آن دو را در تپهنشانه
اي پيامبران!  ﴾51﴿ برخوردار از آب روان جاي داديم.

و کارهاي  از خوراکيهاي پاکيزه و حالل بخوريد،
دهيد گمان من از آنچه انجام ميشايسته بکنيد، بي

و همانا اين است امت شما که امتي  ﴾51﴿ آگاهم.
يگانه است، و من پروردگار شما هستم، پس تنها از من 

)اما مردمان( کار و بار خود را به   ﴾52﴿ بهراسيد.
پراکندگي کشاندند، و هر گروهي به آنچه نزد آنها 

پس بگذارتا مدت زماني در  ﴾53﴿ ستند.است شادمان ه
آيا  ﴾54﴿ غرقاب )جهالت و گمراهي( خود بسر ببرند.

پندارند با مال و فرزنداني که به آنان مدد مي
ها را ها و خوبيشتابان نيکي ﴾55﴿ رسانيم،.مي

 ﴾56﴿ دانند.کنيم؟ )چنين نيست( بلکه نمينصيبشان مي
و  ﴾57﴿ .گمان آنان که از خوف خدا هراسانندبي

 آورند.که با آيات پروردگارشان ايمان ميکساني
که آنان به پروردگارشان کفر و کساني ﴾58﴿

  ﴾59﴿ ورزند.نمي
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نهُهمح إحََلَٰ 
َ
لٌَة أ قُلُوُبُهمح وَجح ْ وه ٓ َءاتَوا تُوَن َما حيَن يُؤح

َوٱَّله
ُعوَن  حهحمح َرَٰجح َيحَرَٰتح  ٦٠َرب  ْوَلَٰٓئحَك يَُسَٰرحُعوَن ِفح ٱۡلح

ُ
أ

بحُقوَن وَ  ْۚ  ٦١ُهمح لََها َسَٰ َعَها ًسا إحَله وُسح حُف َنفح َوََل نَُكل 
َنا كحَتَٰب   يح ح  َوَلَ َق 

حٱۡلح ُق ب لَُموَن  يَنطح بَلح  ٦٢وَُهمح ََل ُيظح
َرة   حن ُدونح  قُلُوُبُهمح ِفح َغمح َمَٰل  م  عح

َ
حنح َهََٰذا َولَُهمح أ م 

حَك  َٰل َٰمحلُوَن َذ   ٦٣ُهمح لََها َع
َ
ٓ أ َٰٓ إحَذا َفحيهحم َحِته نَا ُمَتح َخذح

َعَذابح إحَذا ُهمح يَجح 
حٱلح ۖۡ ََل تَجح  ٦٤ُروَن ب َوحَم ْ ٱَلح ُروا

وَن  حنها ََل تُنَِصُ قَدح ََكنَتح َءاتََٰيَِٰتح ُتتحَلَٰ  ٦٥إحنهُكم م 
َقَٰبحُكمح تَنكحُصوَن  عح

َ
َٰٓ أ  ٦٦َعلَيحُكمح فَُكنُتمح لََعَ
حهۦح َسَٰمحر   حيَن ب َبح

َتكح ُجُرونَ ُمسح بهُرواْ  ٦٧ ا َتهح فَلَمح يَده
َ
أ

مح 
َ
َل أ لحنَي ٱلحَقوح وه

َ تح َءابَآَءُهُم ٱۡلح
ح
ا لَمح يَأ مح  ٦٨َجآَءُهم مه

َ
أ

ْ رَُسولَُهمح َفُهمح ََلُۥ ُمنكحُروَن  رحفُوا مح َيُقولُوَن  ٦٩لَمح َيعح
َ
أ

ح  َحق 
حلح ََثُُهمح ل كح

َ
ح َوأ َق 

نهُۢةْۚۚ بَلح َجآَءُهم بحٱۡلح حهۦح جح ب
َوآَءُهمح لََفَسَدتح  ٧٠َكَٰرحُهوَن  هح

َ
َقُّ أ َبَع ٱۡلح َولَوح ٱته

رحهحمح 
كح حذح َتيحَنَُٰهم ب

َ
ْۚ بَلح أ ۡرُض َوَمن فحيهحنه

َ َُٰت َوٱۡلح َمََٰو ٱلسه
رحُضوَن  عح رحهحم مُّ

مح تَسح  ٧١َفُهمح َعن ذحكح
َ
ا لُُهمح َخرحج  أ

حَك َخيح ۖۡ  َٰزحقحنَي  فََخَراُج َرب  ُ ٱلره  ِإَونهَك  ٧٢وَُهَو َخيح
َرَٰط   ُعوُهمح إحََلَٰ صح َتقحيم   تَلَدح سح حيَن ََل  ٧٣ مُّ ِإَونه ٱَّله

َرَٰطح لََنَٰكحُبوَن  ح َرةح َعنح ٱلص  حٱٓأۡلخح محُنوَن ب  ٧٤يُؤح

 

 

 

 

 

 

 

و کساني که آنچه را بايد )در راه خدا( بدهند، 
دهند، درحاليکه دلهايشان ترسان و هراسان است از مي

 ﴾61﴿ واهند گشت.سوي پروردگارشان باز خاينکه به
شتابند و در انجام چنين کساني براي انجام خوبيها مي

کس را مگر به اندازة توانش و هيچ ﴾61﴿ آن پيشتازند.
کنيم و نزد ما کتابي است که به حق سخن تکليف نمي

 ﴾62﴿ شود.گويد، و هيچ ظلم و ستمي بديشان نميمي
ير از بلکه دلهايشان غافل از اين )قرآن( است، و آنان غ

اين )کار زشت( کارهاي زشت ديگري دارند که 
)در اين حالت( سران  ﴾63﴿ دهند.انجامش مي

کنيم، پس خوشگذران ايشان را به عذاب گرفتار مي
)بديشان خواهيم  ﴾64﴿ آورند.ناگهان فرياد بر مي

گفت:( امروز فرياد و واويال سر ندهيد، شما از سوي ما 
چرا که( آيات من بر )  ﴾65﴿ شويد.ياري و کمک نمي

 گشتيد.شد ولي شما به عقب بر ميشما خوانده مي
ي کعبه ـ درحاليکه ـ در برابر مردم به سبب خانه ﴾66﴿

تکبر ورزيديد، شبها در جلسات و مراسم خود از قرآن 
آيا در اين سخن  ﴾67﴿ کرديد.بدگويي مي

اند، يا چيزي برايشان آمده که براي نياکان نيانديشيده
يا اينکه آنان پيامبرشان  ﴾68﴿ ينشان نيامده است؟.نخست

 ﴾69﴿ کنند؟.شناسند، از اين رو او را انکار ميرا نمي
گويند: او ديوانه است؟ )چنين نيست( بلکه حق را يا مي

 برايشان آورده است. و بيشترشان خواهان حق نيستند.
و اگر حق و حقيقت از خواستهاي ايشان پيروي  ﴾71﴿

انها و زمين و هر آنچه که در زمين است کرد، آسممي
ايم ولي شدند. بلکه پندشان را برايشان آوردهتباه مي

آيا از آنان  ﴾71﴿ گردانند.آنان از پندشان روي مي
طلبي؟پس پاداش پروردگارت بهتر است، و مزدي مي

گمان تو و بي ﴾72﴿ او بهترين روزي دهندگان است.

و حقيقتاً  ﴾73﴿ مايي.نآنان را به راه راست هدايت مي
آورند از راه راست کساني که به آخرت ايمان نمي

 ﴾74﴿ اند.منحرف گشته
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حن ُۡض    حهحم م  َنا َما ب حَنَُٰهمح َوَكَشفح ْ ِفح  ۞َولَوح رَۡحح وا لهلَجُّ
َيَٰنحهحمح  َمُهوَن ُطغح َعَذابح َفَما  ٧٥َيعح

حٱلح َنَُٰهم ب َخذح
َ
َولََقدح أ

حهحمح وَ  حَرب   ل
ْ َتََّكنُوا َنا  ٧٦َما َيَتَۡضهُعوَن ٱسح َٰٓ إحَذا َفَتحح َحِته
يحهحم بَاب  

يٍد  ا َذا َعَذاب  َعلَ إحَذا ُهمح فحيهح ُمبحلحُسوَن َشدح
فح  ٧٧

َ بحَصََٰر َوٱۡلح
َ َع َوٱۡلح مح  لَُكُم ٱلسه

َ
نَشأ
َ
حٓي أ ْۚ وَُهَو ٱَّله َدَة

ُكُروَن قَلحيَل   ا تَشح ُكمح ِفح  ٧٨ مه
َ
حي َذَرأ وَُهَو ٱَّله

ۡر
َ وَن ضح ٱۡلح ۦ َوُيمحيُت  ٧٩ِإَوََلحهح ُِتحَّشُ ح حي يُۡحح

وَُهَو ٱَّله
قحلُوَن  فَََل َتعح

َ
ِۚ أ حلح َوٱنلهَهارح

تحَلَُٰف ٱَله بَلح قَالُواْ  ٨٠َوََلُ ٱخح
لُوَن  وه

َ ْ  ٨١محثحَل َما َقاَل ٱۡلح  قَالُٓوا
َ
ا َذا محتحَنا َوُكنها تَُراب  ءح أ

 ا مً وَعحَظَٰ 
َ
نَا ََنحُن َوَءابَآُؤنَا  ٨٢ءحنها لََمبحُعوثُوَن أ لََقدح وُعحدح

لحنَي  وه
َ ُي ٱۡلح َسَٰطح

َ
ٓ أ ٓ إحَله ُقل  ٨٣َهََٰذا محن َقبحُل إحنح َهََٰذا

لَُموَن  ٓ إحن ُكنُتمح َتعح ۡرُض َوَمن فحيَها
َ حَمنح ٱۡلح

 ٨٤ل 
ُروَن  فَََل تََذكه

َ
حْۚ قُلح أ ه قُلح َمن رهبُّ  ٨٥َسَيُقولُوَن َّللح

بح  َمََٰوَٰتح ٱلسه يمح ٱلسه َسَيُقولُوَن  ٨٦عح َوَربُّ ٱلحَعرحشح ٱلحَعظح
فَََل َتتهُقوَن 

َ
حْۚ قُلح أ ه ح  ٨٧َّللح

ۦح َملَُكوُت ُك  ه قُلح َمنُۢ بحَيدح
ء   ح لَُموَن وَُهَو َُيحُي َوََل َُيَاُر َعلَيحهح إحن  َۡ ُكنُتمح َتعح
َحُروَن  ٨٨ َٰ تُسح ّنه

َ
حْۚ قُلح فَأ ه  ٨٩َسَيُقولُوَن َّللح

 
 
 
 
 
 
 

 

کرديم، و رنج و زحمتي را که رحم مي گر بديشانو ا

ساختيم، در سرکشي اند برطرف ميبدان گرفتار آمده

و آنان را به  ﴾75﴿ زدند.خود کورکورانه دست و پا مي

عذاب گرفتار ساختيم، پس براي پروردگارشان فروتني 

تا هنگامي که دري از عذاب  ﴾76﴿ و زاري نکردند.

، پس آنان بناگاه در آن سوي آنان گشوديمشديد به

او خدايي است که براي  ﴾77﴿ درمانده و نااميد شوند.

شما گوش و چشمان و قلبها را آفريده است، اما اندکي 

و او خدايي است که شما را  ﴾78﴿ گذاريد.سپاس مي

در زمين پديد آورد. و در پيشگاه او گردآوري 

کند، و و او خدايي است که زنده مي ﴾79﴿ شويد.مي

ميراند، و رفت و آمد و شب و روز به فرمان اوست. مي

بلکه سخناني همچون  ﴾81﴿ ورزيد؟.آيا خرد نمي

گفتند: آيا چون بميريم و  ﴾81﴿ سخنان پيشينيان گفتند.

به خاک و استخوانهايي تبديل شويم، آيا برانگيخته 

اين وعده به ما، و در گذشته به  ﴾82﴿ خواهيم شد؟!.

هاي است، اما اين، چيزي جز افسانه نياکان ما داده شده

بگو: زمين و کساني که در آن  ﴾83﴿ پيشينيان نيست.

خواهند  ﴾84﴿ دانيد؟.هستند از آن کيست، اگر مي

پذيريد و گفت: همه از آن خدايند. بگو: آيا پند نمي

بگو: چه کسي پروردگار  ﴾85﴿ شويد؟.يادآور نمي

 است؟.آسمانهاي هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ 

پس چرا خواهند گفت: از آن خداست. بگو: ﴾86﴿

بگو: چه کسي  ﴾87﴿ کنيد؟.پرهيزگاري پيشه نمي

و او  است که ملکوت هر چيزي در دست اوست؟

دهد، و در برابر )عذاب( او خداوندي است که پناه مي

 ﴾88﴿ دانيد؟.)از کسي( نتوان پناه گرفت اگر شما مي

آن خداست. بگو: پس خواهند گفت: )همة اينها( از 

 ﴾89﴿ ايد؟.چگونه دستخوش افسون شده
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بُوَن  َٰذح ح ِإَونهُهمح لََك َق 
حٱۡلح َتيحَنَُٰهم ب

َ
ُ  ٩٠بَلح أ ََذ ٱَّلله َما ٱَّته

ٍَٰهِۚ إحذ   محن َوَل   ِۢ َوَما ََكَن َمَعُهۥ محنح إحَل َهَب ُكُّ إحَلَٰه َ ا َّله
حَما َخلََق  ِۚ ب َٰ َبعحض 

ُضُهمح لََعَ ح بحَحََٰن ٱسُ  َوَلَعََل َبعح َّلله
ُفوَن  ا يَصح ا  ٩١َعمه َهََٰدةح َفَتَعََٰلَٰ َعمه َغيحبح َوٱلشه

َٰلحمح ٱلح َع
حُكوَن  ا تُرحَيّن ح َما يُوَعُدوَن  ٩٢يُّشح ح إحمه ح  ٩٣قُل رهب  َرب 

َٰلحمحنيَ  ّنح ِفح ٱلحَقوحمح ٱلظه
ن  ٩٤ فَََل ََتحَعلح

َ
َٰٓ أ ِإَونها لََعَ

ُروَن نُّرحَيَك َما نَعحُدُهمح َلَقَٰ  َ  ٩٥دح ِتح هح
حٱله َفعح ب ٱدح

ُفوَن  حَما يَصح لَُم ب عح
َ
ْۚ ََنحُن أ حَئَة ي  َسُن ٱلسه حح

َ
ح  ٩٦أ َوقُل رهب 

َيَٰطحنيح  حَك محنح َهَمَزَٰتح ٱلشه ُعوُذ ب
َ
ح  ٩٧أ حَك َرب  ُعوُذ ب

َ
َوأ

ونح  ن َُيحُۡضُ
َ
حَموحُت قَاَل  ٩٨أ َحَدُهُم ٱل

َ
َٰٓ إحَذا َجآَء أ َحِته

ُعونح  ح ٱرحجح َمُل َصَٰلحح   ٩٩ َرب  عح
َ
ٓ أ ح
ُتْۚ لََعل  ا فحيَما تََركح

 ْۚ ٓ َزٌخ إحََلَٰ يَوحمح  َُكه حهحم بَرح ۖۡ َومحن َوَرآئ حلَُها إحنهَها َُكحَمٌة ُهَو قَآئ
نَساَب بَيحَنُهمح  ١٠٠ُيبحَعُثوَن 

َ
ورح فَََلٓ أ حَذا نُفحَخ ِفح ٱلصُّ فَإ

َٰزحيُنُهۥ  َفَمن َثُقلَتح  ١٠١َوََل يَتََسآَءلُوَن  يَوحَمئحذ   َمَو
لحُحوَن  حُمفح ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱل

ُ
َٰزحيُنُهۥ  ١٠٢فَأ تح َمَو َوَمنح َخفه

وَن  ُ نُفَسُهمح ِفح َجَهنهَم َخَِٰلح
َ
ْ أ ٓوا ُ حيَن َخِسح ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله

ُ
فَأ
 ١٠٤تَلحَفُح وُُجوَهُهُم ٱنلهاُر َوُهمح فحيَها َكَٰلحُحوَن  ١٠٣
 
 
 
 
 
 
 
 

ايم، و قطعاً آنان هبلکه براي ايشان حق را آورد  

خداوند هيچ فرزندي را  ﴾91﴿ دروغگو هستند.

برنگرفته و هيچ معبودي با او نبوده است، اگر چنين 

برد، هاي خود را با خود ميبود، هر معبودي آفريدهمي

جستند، خدا از آنچه که و برخي بر ديگري برتري مي

)خداوند يگانه(   ﴾91﴿ کنند مبراست.آنان توصيف مي

اه به پنهان و آشکار است، )و( از آنچه )با او( آگ

بگو: پروردگارا!  ﴾92﴿ پندارد برتر است.شريک مي

 شوند به من بنمايي.اگر از آنچه که بدان وعده داده مي

 پروردگارا! مرا از زمرة کافران ستمگر مگردان. ﴾93﴿

و به راستي ما بر آن تواناييم که آنچه را به آنان  ﴾94﴿

بدي را به روشي  ﴾95﴿ م به تو بنمايانم.دهيوعده مي

گويند که آن بهتر است دفع کن، ما از چيزهايي که مي

و بگو: پروردگارا! از  ﴾96﴿ آگاهتر هستيم.

و خويشتن  ﴾97﴿ برم.هاي شياطين به تو پناه ميوسوسه

دارم، پروردگارا! از آنکه شيطانها نزد را در پناه تو مي

سوي يکي اه که مرگ بهتا آنگ ﴾98﴿ من حاضر شوند.

 گويد: پروردگارا! مرا باز گردانيد.از آنان آيد، مي

هايي را که از تا اينکه کار شايسته بکنم و فرصت ﴾99﴿

گمان آن سخني ام جبران نمايم، هرگز! بيدست داده

گويد، و در برابر آنان حايلي است که او آن را مي

آنگاه  ﴾111﴿ شوند.است تا روزي که برانگيخته مي

چون در صور دميده شود هيچگونه خويشاوند و نسبتي 

ماند و در آن روز از همديگر در ميان آنان نمي

که کفة کارهاي نيکشان پس کساني ﴾111﴿ پرسند.نمي

و کساني  ﴾112﴿ رستگارانند.سنگين باشد، اينان قطعاً

که کفّة کارهاي نيکشان سبک باشد، اينان خويشتن را 

 ند، و در جهنم جاودانه خواهند ماند.ازيانمند نموده

گيرد، و هايشان را فرا ميهاي آتش چهرهشعله ﴾113﴿

آنان در آنجا )بر اثر شدت حرارت( رخ در هم کشيده 

 ﴾114﴿ .اندو لب چروکيده
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حَها  لَمح تَُكنح َءاتََٰيَِٰتح ُتتحَلَٰ َعلَيحُكمح فَُكنُتم ب
َ
أ

بُوَن  ح ْ َربهَنا َغلََبتح  ١٠٥تَُكذ  َوُتَنا َوُكنها  قَالُوا قح َعلَيحَنا شح
حنَي ا قَوحم   حنها  ١٠٦َضٓال  نَا فَإ َنا محنحَها فَإحنح ُعدح رحجح خح

َ
ٓ أ َربهَنا

َس  ١٠٧َظَٰلحُموَن  حُمونح قَاَل ٱخح ْ فحيَها َوََل تَُكل   ١٠٨وا
ٓ َءاَمنها  إحنهُهۥ ََكَن فَرحيق   حنح عحَبادحي َيُقولُوَن َربهَنا م 

فحرح نَلَ  حنَي فَٱغح َٰۡحح ُ ٱلره نَت َخيح
َ
 ١٠٩ا َوٱرحَۡححَنا َوأ

رحي َوُكنُتم 
نَسوحُكمح ذحكح

َ
َٰٓ أ رحيًّا َحِته خح ُتُموُهمح سح

َذح فَٱَّته
َحُكوَن  حنحُهمح تَضح ٓواْ  ١١٠م  حَما َصََبُ َوحَم ب

إحّن ح َجَزيحُتُهُم ٱَلح
حُزوَن  َفآئ

نهُهمح ُهُم ٱلح
َ
ۡر ١١١أ

َ ََٰل َكمح بَلحثحُتمح ِفح ٱۡلح ضح َق
نحنَي  م   ١١٢َعَدَد سح َض يَوح وح َبعح

َ
ْ بَلحثحَنا يَوحًما أ لح فَسح  قَالُوا

حيَن  ۖۡ  ١١٣ٱلحَعآد  حثحُتمح إحَله قَلحيَل 
ََٰل إحن بله نهُكمح َق

َ
ُكنُتمح  لهوح أ

لَُموَن  َنَُٰكمح َعَبث   ١١٤َتعح نهَما َخَلقح
َ
بحُتمح أ َفَحسح

َ
ا أ

نهُكمح إحََلحَنا ََل تُرحَجعُ 
َ
حَملحُك َفَتَعََٰل ٱ ١١٥وَن َوأ ُ ٱل َّلله

َكرحيمح 
ۖۡ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَو َربُّ ٱلحَعرحشح ٱلح َقُّ

َوَمن  ١١٦ٱۡلح
ح إحَلَٰهً  ُع َمَع ٱَّلله َما يَدح حنه حهۦح فَإ َهََٰن ََلُۥ ب ا َءاَخَر ََل بُرح

َٰفحُروَن  لحُح ٱلحَك ْٓۚ إحنهُهۥ ََل ُيفح حهۦح َسابُُهۥ عحنَد َرب   ١١٧حح
حنَي  َوقُل َٰۡحح ُ ٱلره نَت َخيح

َ
فحرح َوٱرحَحمح َوأ ح ٱغح  ١١٨رهب 

 
 
 
 
 
 
 
 

شد، ولي شما آنها را مگر آيات من بر شما خوانده نمي

گويند: پروردگارا! مي ﴾115﴿ انگاشتيد؟.دروغ مي

 بدبختي ما بر ما چيره شد، و گروهي گمراه بوديم.

ر آور، پس اگپروردگارا! ما را از آنجا بيرون ﴾116﴿

به )کفر بازگشتيم( آنگاه به حقيقت ستمکار خواهيم 

فرمايد: بتمرکيد و )خداوند بديشان( مي  ﴾117﴿ بود.

همانا گروهي از بندگان  ﴾118﴿ با من سخن نگوييد.

ايم، پس ما را گفتند: پروردگارا! ايمان آوردهمن مي

فرما، و تو بهترين رحم کنندگان  بيامرز و به ما رحم

آنگاه آنان را به ريشخند گرفتيد تا  ﴾119﴿ هستي.

آنجا )که سرگرم شديد( و به تمسخر گرفتن ايشان، 

ذکر و عبادت مرا از يادتان برد، و شما به آنان 

همانا من امروز در برابر  ﴾111﴿ خنديديد.مي

بردباريشان به آنان )چنين( پاداش دادم و آنان 

چند فرمايد:( )خداوند بديشان مي  ﴾111﴿ رستگارانند.

گويند: مي ﴾112﴿ سال در روي زمين ماندگار بوديد؟.

يک روز يا بخشي از يک روز ماندگار بوديم، از 

)خداوند(  ﴾113﴿ فرشتگان شمارشگر بپرس.

فرمايد: جز مدتي اندک درنگ نکرديد، کاش شما مي

ايد که ما شما را بيهوده آيا پنداشته ﴾114﴿ دانستيد.مي

 ﴾115﴿ شويد؟.رگردانده نميسوي ما بايم، و بهآفريده

خداوندي که فرمانرواي راستين است و هيچ معبود به 

باشد، بسي حقي جز او نيست و صاحب عرش عظيم مي

 ﴾116﴿ برتر از آن است )که جهان را بيهوده بيافريند(.

و هر کس جز خدا معبود ديگري را فرا بخواند که هيچ 

ست. دليلي بر حقانيت آن ندارد. حساب او با خدا

و بگو:  ﴾117﴿ شوند.گمان کافران رستگار نميبي

پروردگارا! )مرا( بيامرز و ببخشاي و تو بهترين 

 ﴾118﴿ مهرباناني.
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 ُسوَرةُ انلُّورح 

يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

حَنَٰت   َا فحيَهآ َءاتََٰيَٰتِۢ َبي 
نَزنلح
َ
َنََٰها َوأ نَزلحَنََٰها َوَفَرضح

َ
 ُسوَرةٌ أ
ُروَن لهَعلهكُ  ْ ُكه  ١مح تََذكه وا ُ ِلح اّنح فَٱجح انحَيُة َوٱلزه ٱلزه
د   حنحُهمَ  َوَٰحح ة ِۖ م  َ ُكم  ا محاْئََة َجِلح ُخذح

ح
فَة  َوََل تَأ

ح
حهحَما َرأ  ب

رحِۖ ِفح دحينح ٱ َوحمح ٱٓأۡلخح
ح َوٱَلح حٱَّلله محُنوَن ب ح إحن ُكنُتمح تُؤح َّلله

حَفة   َهدح َعَذاَبُهَما َطآئ يَشح
ح  َولح حَن ٱل محنحنَي مُ م  اّنح ََل  ٢ؤح ٱلزه

حَكة   وح ُمّشح
َ
ٓ إحَله  يَنكحُح إحَله َزانحَيًة أ انحَيُة ََل يَنكحُحَها َوٱلزه
 ْۚ حك  وح ُمّشح

َ
حمُ  َزاٍن أ حَك لََعَ ٱل َٰل حَم َذ محنحنيَ وَُحر  حيَن  ٣ ؤح َوٱَّله

َبَعةح ُشَهَدآَء  رح
َ
حأ  ب
ْ تُوا
ح
َصَنَٰتح ُثمه لَمح يَأ حُمحح ُموَن ٱل يَرح

ة  فَٱجح  َ وُهمح ثََمَٰنحنَي َجِلح ُ بَد   ِلح
َ
ْ لَُهمح َشَهََٰدةً أ َبلُوا  اْۚ َوََل َتقح

ُقوَن  ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلحَََٰٰسح
ُ
دح  ٤َوأ حيَن تَابُواْ محنُۢ َبعح إحَله ٱَّله

َ َغُفور    َفإحنه ٱَّلله
ْ لَُحوا صح

َ
حَك َوأ َٰل يم   َذ حيَن  ٥رهحح َوٱَّله

ه  َوََٰجُهمح َولَمح يَُكن ل زح
َ
ُموَن أ نُفُسُهمح ُهمح يَرح

َ
ٓ أ ُشَهَدآُء إحَله

ح إحنهُهۥ لَمحَن  حٱَّلله َبُع َشَهََٰدَٰتِۢ ب رح
َ
هحمح أ َحدح

َ
فََشَهََٰدةُ أ
قحنَي  َٰدح ح َعلَيحهح إحن  ٦ٱلصه َنَت ٱَّلله نه َلعح

َ
َوٱلحَخَٰمحَسُة أ

بحنيَ  َٰذح َك
ن  ٧ ََكَن محَن ٱلح

َ
ْ َعنحَها ٱلحَعَذاَب أ َرُؤا َوَيدح

َبَع  رح
َ
َهَد أ بحنَي تَشح َكَٰذح

ح إحنهُهۥ لَمحَن ٱلح حٱَّلله  ٨َشَهََٰدَٰتِۢ ب
ٓ إحن ََكَن محَن  ح َعلَيحَها نه َغَضَب ٱَّلله

َ
َوٱلحَخَٰمحَسَة أ
قحنَي  َٰدح َُتُهۥ  ٩ٱلصه ح َعلَيحُكمح َورَۡحح ُل ٱَّلله ََل َفضح َولَوح

اٌب َحكحيٌم  َ تَوه نه ٱَّلله
َ
 ١٠َوأ
 
 
 

 

 

 سوره نور
 

 ربانبه نام خداوند بخشندة مه
 

را واجب اي است که آن را نازل کرده، و آناين سوره
ايم، شايد هاي روشني در آن فرستادهايم، و آيهنموده

به هر يک از مرد و  ﴾1﴿ يادآور شويد و پند پذيريد.

زن زناکار صد تازيانه بزنيد، و اگر به خداوند و روز 
قيامت ايمان داريد نبايد در )اجراي( دين خدا دربارة 

ان دچار دلسوزي شويد، و بايد گروهي از مؤمنان بر آن
مرد زناکار مگر با زن  ﴾2﴿ شکنجة ايشان حاضر باشند.

کند، و زن زناکار نيز جز زناکار يا مشرک ازدواج نمي
کند، اين با مرد زنا پيشه و يا مرد مشرک ازدواج نمي

و کساني که به زنان  ﴾3﴿ بر مؤمنان حرام شده است.
دهند و آنگاه چهار گواه زنا ميپاکدامن نسبت 

آورند، هشتاد تازيانه به آنان بزنيد، و هرگز گواهي نمي
 ﴾4﴿ اند.دادن آنان را نپذيريد، و چنين کساني فاسق

مگر آنان که پس از اين توبه کردند و )کار را( به 
گمان خداوند آمرزگار و مهربان صالح آوردند. بي

دهند زنا نسبت ميو کساني که به زنانشان   ﴾5﴿ است.
و جز خودشان گواهاني ندارند، هر يک از ايشان بايد 
چهار مرتبه خداي را به شهادت بطلبد که او از 

و پنجمين )گواهي چنين است(  ﴾6﴿ راستگويان است.

و  ﴾7﴿ که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد.
 دارد اينکه چهار بار )به خداعذاب را از آن )زن( بر مي

سوگند بخورد( و گواهي دهد که شوهرش از 
و در مرتبة پنجم آن زن بايد  ﴾8﴿ دروغگويان است.

بگويد: لعنت خدا بر او باد اگر او )=شوهرش( از 
و اگر فضل خدا و رحمت او بر  ﴾9﴿ راستگويان باشد.

پذير و حکيم است بود و اينکه خداوند توبهشما نمي
وغ گفته است )بر آن کس از دو لعنت کننده که در

 کرد که براي خويشتن خواسته است(.آنچه را وارد مي
﴿11﴾ 
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َبة   فحكح ُعصح ح
حٱۡلح حيَن َجآُءو ب

ْۚ  إحنه ٱَّله حنُكمح ََل َِتحَسُبوهُ  م 
رحي   بَلح ُهَو َخيح   ا لهُكمِۖ َۡش    ح ٱمح

ْۚ لحُك  ا  لهُكمح حنحُهم مه م 
َٰ كح  حي تََوله ِۚ َوٱَّله ثحمح ح

تََسَب محَن ٱۡلح َهُۥ محنحُهمح ََلُۥ ٱكح َبح
يم   حمُ  ١١ َعَذاٌب َعظح ُتُموهُ َظنه ٱل ََلٓ إحذح َسمحعح محُنوَن لهوح ؤح

هحمح َخيح   نُفسح
َ
حأ محَنَُٰت ب ُمؤح

ح بحني  َوٱل ٓ إحفحك  مُّ  َهََٰذا
ْ  ا َوَقالُوا

تُواْ  ١٢
ح
ْۚ َفإحذح لَمح يَأ َبَعةح ُشَهَدآَء رح

َ
حأ ََل َجآُءو َعلَيحهح ب وح

له
َهَدآءح  حٱلشُّ بُوَن  ب َٰذح ح ُهُم ٱلحَك ْوَلَٰٓئحَك عحنَد ٱَّلله

ُ
 ١٣فَأ

َيا  نح َُتُهۥ ِفح ٱلُّ ح َعلَيحُكمح َورَۡحح ُل ٱَّلله ََل فَضح َولَوح
يٌم  ُتمح فحيهح َعَذاٌب َعظح فَضح

َ
ٓ أ ُكمح ِفح َما َرةح لََمسه َوٱٓأۡلخح

حهۦح عحلحم   ١٤ حن   لَيحَس لَُكم ب ا وَُهَو عحنَد َوَِتحَسُبونَُهۥ َهي 
ح ٱ يم  َّلله نَتحُكمح َوَتُقولُوَن   ١٥  َعظح حسح ل

َ
حأ نَُهۥ ب وح إحذح تَلَقه

ا  فحَواهحُكم مه
َ
حأ ُتُموهُ ب ََلٓ إحذح َسمحعح ا يَُكوُن َولَوح قُلحُتم مه

يم   َتٌَٰن َعظح حَهََٰذا ُسبحَحََٰنَك َهََٰذا ُبهح َم ب
َتَُكه ن نه

َ
ٓ أ  ١٦ نَلَا

حمحثحلحهح  ْ ل ن َتُعوُدوا
َ
ُ أ بًَدا إحن ُكنُتم يَعحُظُكُم ٱَّلله

َ
ۦٓ أ

محنحنَي  ؤح ُ َعلحيٌم  ١٧مُّ ِۚ َوٱَّلله ُ َلُكُم ٱٓأۡلتََٰيَٰتح ُ ٱَّلله ح َوُيبنَي 
حيَن  ١٨َحكحيٌم  َشُة ِفح ُُيح إحنه ٱَّله يَع ٱلحَََٰٰحح ن تَشح

َ
بُّوَن أ
م   َلح
َ
ْ لَُهمح َعَذاٌب أ حيَن َءاَمُنوا َرةحِۚ  ٱَّله َيا َوٱٓأۡلخح نح ِفح ٱلُّ

لَُم وَ  ُ َيعح لَُموَن َوٱَّلله نُتمح ََل َتعح
َ
ح  ١٩أ ُل ٱَّلله ََل فَضح َولَوح

َ رَُءوف   نه ٱَّلله
َ
َُتُهۥ َوأ يم   َعلَيحُكمح َورَۡحح  ٢٠رهحح

 
 
 
 
 
 

همانا کساني که اين تهمت بزرگ را عنوان کردند 

گروهي از خود شما هستند، اين را براي خود بد 

نان نپنداريد، بلکه آن برايتان خير است، و هر کدام از آ

آيد، و کسي از کاري که کرده است گرفتار ميبه گناه

آنان که بخشي عظيمي از آن )ماجرا( را به عهده داشته 

چرا هنگامي که اين  ﴾11﴿ است عذابي بزرگ دارد.

تهمت را شنيديد مردان و زنان مؤمن در حق خويش 

گمان نيک نبردند و نگفتند: اين دروغي آشکار 

بات آن چهار گواه چرا براي اث ﴾12﴿ است؟!.

نياوردند؟ پس چون گواهان را نياوردند آنان در نزد 

و اگر فضل خدا و رحمت  ﴾13﴿ خدا دروغگو هستند.

گمان به سبب فرو او در دنيا و آخرت بر شما نبود، بي

رفتن در کار تهمت )به عائشهل( عذابي بزرگ به شما 

آنگاه که آن )شايعة زشت( را دهان  ﴾14﴿ رسيد.مي

گفتيد که هان فرا گرفته و با زبان خود چيزي ميبه د

علم و اطالعي از آن نداشتيد. آن را سبک و ساده 

پنداشتيد درحاليکه آن نزد خداوند )بسيار( بزرگ مي

چرا وقتي آن )اتهام ناروا( را شنيديد،  ﴾15﴿ است.

نگفتيد: ما را نسزد که زبان بدين تهمت بگشاييم، تو را 

 ﴾16﴿ ، اين بهتان بزرگي است؟!.کنيمبه پاکي ياد مي

دهد که اگر مؤمن هستيد خداوند شما را اندرز مي

و  ﴾17﴿ هرگز به )انجام گناهي( مانند آن باز نگرديد.

دارد، و خداوند آيات خود را براي شما بيان مي

به راستي  ﴾18﴿ خداوند بس آگاه و حکيم است.

ن ها درمياعفتيها و بيکساني که دوست دارند زشتي

مؤمنان پخش گردد، ايشان در دنيا و آخرت عذاب 

 دانيد.داند و شما نميدردناکي دارند، و خداوند مي

و اگر فضل و رحمت الهي بر شما نبود و اينکه  ﴾19﴿

خداوند بخشاينده و مهربان است )در اسرع وقت به بال 

 ﴾21﴿ شديد(.و مصيبت دچار مي
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ْ ََل  حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ ِۚ  ۞َيَٰٓ يحَطَٰنح

ْ ُخُطَوَٰتح ٱلشه تَتهبحُعوا
َشآءح  حٱلحَفحح ُمُر ب

ح
حنهُهۥ يَأ يحَطَٰنح فَإ

َوَمن يَتهبحعح ُخُطَوَٰتح ٱلشه
َُتُهۥ َما َزََكَٰ  ح َعلَيحُكمح َورَۡحح ُل ٱَّلله ََل َفضح ُمنَكرحِۚ َولَوح

ح َوٱل
بَد  
َ
َحٍد أ

َ
حنح أ نه محنُكم م  ُۗ ا َوَلَٰكح ح َمن يََشآُء

َ يَُزَك   ٱَّلله
ُ َسمحيٌع َعلحيم   لح  ٢١ َوٱَّلله َفضح

ْ ٱلح ْولُوا
ُ
تَلح أ

ح
َوََل يَأ

حَمَسَٰكحنَي  ََبَٰ َوٱل ْولح ٱلحُقرح
ُ
ْ أ تُٓوا ن يُؤح

َ
َعةح أ محنُكمح َوٱلسه

َفُحوٓ  َصح ْ َوَلح ُفوا َعح حۖۡ َوَلح رحيَن ِفح َسبحيلح ٱَّلله ُمَهَٰجح
ح ََل َوٱل

َ
ُْۗ أ ا

ْۚ وَ  ُ لَُكمح فحَر ٱَّلله ن َيغح
َ
ُ َغُفور  ُِتحبُّوَن أ يٌم  ٱَّلله  ٢٢رهحح

حمُ  َصَنَٰتح ٱلحَغَٰفحَلَٰتح ٱل حُمحح ُموَن ٱل حيَن يَرح محَنَٰتح إحنه ٱَّله ؤح
يم   َرةح َولَُهمح َعَذاٌب َعظح َيا َوٱٓأۡلخح نح يَوحَم  ٢٣ لُعحُنواْ ِفح ٱلُّ

 ْ حَما ََكنُوا رحُجلُُهم ب
َ
يهحمح َوأ يحدح

َ
نَُتُهمح َوأ حسح ل

َ
يحهحمح أ

َهُد َعلَ  تَشح
مَ  حيهحُم ٱ يَوحَمئحذ   ٢٤لُوَن َيعح َقه يَُوف  ُ دحيَنُهُم ٱۡلح َّلله

ُمبحنُي 
ح َقُّ ٱل َ ُهَو ٱۡلح نه ٱَّلله

َ
لَُموَن أ َبحيَثَُٰت  ٢٥َوَيعح

ٱۡلح
حَبَُٰت  ي  ِۖ َوٱلطه َخبحيَثَٰتح

حلح َبحيُثوَن ل
َخبحيثحنَي َوٱۡلح

حلح ل
ْوَلَٰٓئحَك ُمََبه 

ُ
ِۚ أ حَبَٰتح ي  حلطه حُبوَن ل ي  حبحنَي َوٱلطه ي  حلطه ا ل ُءوَن محمه

فحَرة   غح ق  َكرحيم   َيُقولُوَنۖۡ لَُهم مه حيَن  ٢٦َورحزح َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 َٰ َ ُبُيوتحُكمح َحِته ْ ُبُيوتًا َغيح ُخلُوا ْ ََل تَدح َءاَمُنوا
 ْ حُسوا ن

ح
َتأ َٰلحُكمح َخيح  تَسح ْۚ َذ لحَها هح

َ
َٰٓ أ ْ لََعَ حُموا لهُكمح  َوتَُسل 

ُروَن لََعلهُكمح تَذَ   ٢٧كه
 
 
 
 
 
 

اي مؤمنان! از گامهاي شيطان پيروي مکنيد، و هرکس 

از گامهاي شيطان پيروي کند )بداند( که او به 

دهد، و اگر )کارهاي( ناشايست و ناپسند فرمان مي

شد هرگز فردي از شما فضل و رحمت الهي شامل نمي

گرديد، ولي خداوند هر کس را که بخواهد پاک نمي

و  ﴾21﴿ اي آگاه است.گرداند، و خدا شنوپاک مي

اند نبايد کساني از شما که اهل فضيلت و فراخي نعمت

سوگند بخورند که به خويشاوندان و بينوايان و 

مهاجران در راه خدا چيزي ندهند، و بايد که ببخشند و 

گذشت نمايند. مگر دوست نداريد که خداوند شما را 

 ﴾22﴿ بيامرزد؟ و خداوند آمرزگار و مهربان است.

خبر و مؤمن را به که زنان پاکدامن و بينا کسانيهما

اند، و سازند در دنيا و آخرت نفرين شدهزنا متهم مي

روزي که زبانها و دستها و  ﴾23﴿ عذابي بزرگ دارند.

 دهند.اند گواهي ميپاهايشان بر کارهايي که کرده

کم در آن روز خداوند جزاي واقعي آنان را بي ﴾24﴿

دهد، و خواهند دانست که خداوند و کاست بديشان مي

زنان ناپاک از آن  ﴾25﴿ همان حق آشکار است.

اند، و مردان ناپاک از آن زنان ناپاک مردان ناپاک

، و اندباشند، و زنان پاکيزه سزاوار مردان پاکمي

اند، اينان از آنچه مردان پاکيزه سزاوار زنان پاک

روزي  گويند مبرا و منزّه هستند، آنان آمرزش ومي

هايي غير از اي مؤمنان! وارد خانه  ﴾26﴿ نيکو دارند.

هاي خود مشويد مگر آنکه اجازه بگيريد، و بر خانه

اهل آن سالم گوييد، اين کار براي شما بهتر است، تا 

 ﴾27﴿ شايد پند پذيريد و يادآور شويد.
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َحد  
َ
ٓ أ ْ فحيَها مح ََتحُدوا

َٰ فَإحن له ُخلُوَها َحِته َذَن يُ  ا فَََل تَدح ؤح
ََكَٰ  زح
َ
ْۖۡ ُهَو أ ُعوا ْ فَٱرحجح ُعوا ۖۡ ِإَون قحيَل لَُكُم ٱرحجح لَُكمح

َملُوَن َعلحيم   حَما َتعح ُ ب ْۚ َوٱَّلله لهيحَس َعلَيحُكمح  ٢٨ لَُكمح
ْ ُبُيوتًا  ُخلُوا ن تَدح

َ
ُكونَة  ُجَناٌح أ َ َمسح فحيَها َمَتَٰع   َغيح
ْۚ َوٱ لَُم َما ُتبحُدوَن َوَمالهُكمح ُ َيعح ُتُموَن  َّلله قُل  ٢٩تَكح

 ْۚ ْ فُُروَجُهمح َفُظوا بحَصَٰرحهحمح َوَيحح
َ
ْ محنح أ وا محنحنَي َيُغضُّ حلحُمؤح ل 

َنُعوَن  حَما يَصح ُۢ ب َ َخبحُي ْۚ إحنه ٱَّلله ََكَٰ لَُهمح زح
َ
حَك أ َٰل َوقُل  ٣٠َذ

َن  َفظح بحَصَٰرحهحنه َوَيحح
َ
َن محنح أ محَنَٰتح َيغحُضضح حلحُمؤح ل 

ي ۖۡ فُُروَجُهنه َوََل ُيبحدح َن زحينََتُهنه إحَله َما َظَهَر محنحَها
يَن زحينََتُهنه  ۖۡ َوََل ُيبحدح حهحنه َٰ ُجُيوب

ُُمرحهحنه لََعَ حبحَن ِبح َۡضح
َوَلح

وح 
َ
وح َءابَآءح ُبُعوتَلحهحنه أ

َ
حهحنه أ وح َءابَآئ

َ
حهحنه أ ُُعوتَل  بلح

إحَله
وح إحخح 

َ
َنآءح ُبُعوتَلحهحنه أ بح

َ
وح أ
َ
حهحنه أ َنآئ بح

َ
ٓ أ وح بَّنح

َ
حهحنه أ َٰن َو

وح َما َملََكتح 
َ
حهحنه أ حَسآئ وح ن

َ
حهحنه أ َٰت َخَو

َ
ٓ أ وح بَّنح

َ
حهحنه أ َٰن َو إحخح

وح 
َ
حَجالح أ َبةح محَن ٱلر  رح ح

ْولح ٱۡلح
ُ
ح أ َٰبحعحنَي َغيح وح ٱلته

َ
يحَمَُٰنُهنه أ

َ
أ

حَسآءحِۖ َوََل  َرَٰتح ٱلن  َٰ َعوح ْ لََعَ َهُروا حيَن لَمح َيظح لح ٱَّله فح ح  ٱلط 
 ْۚ َم َما َُيحفحنَي محن زحينَتحهحنه

لَ ُعح رحُجلحهحنه َلح
َ
حأ حبحَن ب يَۡضح

محُنوَن لََعلهُكمح  حُمؤح يَُّه ٱل
َ
ح ََجحيًعا أ ْ إحََل ٱَّلله َوتُوُبٓوا

لحُحوَن   ٣١ُتفح
 
 
 
 
 
 
 

پس اگر در آنجا کسي را نيافتيد، وارد آنجا نشويد، تا 

گفته شود:  اينکه به شما اجازه داده شود. و اگر به شما

برگرديد، پس برگرديد که برايتان سزاوارتر است. و 

بر شما گناهي  ﴾28﴿ کنيد داناست.خداوند به آنچه مي

هاي غير مسکوني وارد شويد که در نيست که به خانه

داند آنچه را آشکار آنجا کااليي داريد، و خداوند مي

به مردان  ﴾29﴿ داريد.کنيد و آنچه را پنهان ميمي

بگو: چشمان خود را )از نگاه به نامحرمان( فرو  مؤمن

تر است، گيرند، و پاکدامني ورزند، اين برايشان پاکيزه

 دهند آگاه است.گمان خداوند از آنچه انجام ميبي

و به زنان مؤمن بگو: چشمان خود را )از  ﴾31﴿

نامحرمان( فرو بگيرند، و پاکدامني کنند و از زينت 

آشکار است. آشکار نکنند، و خود مگر آنچه از آن که 

بايد روسريهايشان را بر گريبانهايشان فرو گذارند، و 

زينت خود را آشکار است آشکار نسازند مگر براي 

شوهرانشان، پدارنشان، پدران شوهرانشان، پسرانشان، 

پسران شوهرانشان، برادرنشان، پسران برادرانشان، پسران 

گانشان، خواهرانشان، زنان )همکيش( خودشان، برد

رغبت )به زنان( که پيرو شمايند، و کودکاني مردان بي

اند. و نبايد با پاهايشان که بر شرمگاه زنان اطالع نيافته

دارند )زمين( را بکوبند تا آنچه از زينتشان که پنهان مي

سوي خدا برگرديد آشکار شود. اي مومنان! همگي به

 ﴾31﴿ تا رستگار شويد.
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َ ْ ٱۡلح ُحوا نكح

َ
نَي محنح َوأ َٰلححح تََٰيََٰمَٰ محنُكمح َوٱلصه

 ُ نحهحُم ٱَّلله ْ ُفَقَرآَء ُيغح ْۚ إحن يَُكونُوا حُكمح عحَبادحُكمح ِإَوَمآئ
ٌع َعلحيم   ُ َوَٰسح لحهحۗۦُ َوٱَّلله حيَن  ٣٢ محن فَضح فحفح ٱَّله َتعح َولحيَسح

لحهحۗۦُ  ُ محن فَضح نحَيُهُم ٱَّلله َٰ ُيغح ََل ََيحُدوَن نحَكاًحا َحِته
ح  يحَمَُٰنُكمح َوٱَّله

َ
ا َمَلَكتح أ يَن يَبحَتُغوَن ٱلحكحَتََٰب محمه

ُتمح فحيهحمح َخيح   حُبوُهمح إحنح َعلحمح الح فَََّكت حن مه اۖۡ َوَءاتُوُهم م 
ْ َفَتَيَٰتحُكمح لََعَ ٱ رحُهوا ْۚ َوََل تُكح َُٰكمح حٓي َءاتَى

ح ٱَّله َّلله
ن   َن َِتَصُّ َردح

َ
حَغآءح إحنح أ

َ ٱبلح ح ْۚ بحَتُغواْ َعرَ ا تل  َيا نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ َض ٱۡلح
َرَٰهحهحنه َغُفور  

دح إحكح َ محنُۢ َبعح نه فَإحنه ٱَّلله رحههُّ  َوَمن يُكح
يم   َآ إحََلحُكمح َءاتََٰيَٰت   ٣٣رهحح نَزنلح

َ
حَنَٰت   َولََقدح أ َبي   َوَمَثَل   مُّ
 ْ ا حيَن َخلَوح حَن ٱَّله حلحُمته  محن َقبحلحُكمح َوَموحعحَظة  م   ٣٤قحنَي ل 

 ُ ة  ۞ٱَّلله َكوَٰ ۦح َكمحشح ِۚ َمَثُل نُورحه ۡرضح
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح  نُوُر ٱلسه

َباُح ِفح زَُجاَجةٍِۖ  حمحصح ۖۡ ٱل َباٌح َها فحيَها محصح نه
َ
ٱلزَُّجاَجُة َكأ

َكب   حي   يُوَقُد محن َشَجَرة   َكوح َبََٰرَكة   ُدر  َله  َزيحُتونَة   مُّ
قحيهة   حيهة   َۡشح ب ءُ يَكَ  َوََل َغرح ٓ َولَوح لَمح  اُد َزيحُتَها يَُضح

 ْۚ ُه نَار  َسسح ِۚ  َتمح َٰ نُور 
ي ٱ نُّوٌر لََعَ دح ۦح َمن َيهح ُورحه ُ نلح َّلله

ح 
حُكل  ُ ب حلنهاسح  َوٱَّلله َثََٰل ل مح

َ ُ ٱۡلح حُب ٱَّلله ْۚ َوَيۡضح يََشآُء
ٍء َعلحيم   ح ذحَن ٱ ٣٥ َۡ

َ
َكَر ِفح ُبُيوٍت أ ن تُرحَفَع َوُيذح

َ
ُ أ َّلله

حُح ََلُۥ  ُمُهۥ يَُسب  ح َوٱٓأۡلَصالح فحيَها ٱسح ُغُدو 
حٱلح   ٣٦فحيَها ب

 
 
 
 
 
 

همسر و بردگان و کنيزان خود را که و مردان و زنان بي

سزاوار )ازدواج هستند( به همسري )ديگران( در 

آوريد، اگر فقير و تنگدست باشند خداوند آنان را از 

گرداند و خداوند داراي نياز ميفضل خويش دارا و بي

و آنان که امکان  ﴾32﴿ ت.خير فراوان، و آگاه اس

ازدواج ندارند بايد پاکدامني پيشه کنند، تا آنکه 

سازد. و را از فضل خويش توانگر ميخداوند آنان

براي « کتابت»کساني از بردگانتان که خواستار قرار داد 

آزاد شدن هستند، اگر خيري در ايشان سراغ داريد با 

به شما ارزاني آنان قرارداد ببنديد، و از مال خداوند که 

داشته است به آنان بدهيد، و همچنين کنيزان خود را 

وادار به زنا نکنيد اگر آنان خواستند عفيف و پاکدامن 

باشند، و از اين رهگذر خواهان مال و دارايي زودگذر 

را وادار سازد خداوند پس از دنيا باشيد. و هرکس آنان

 ان است.وادار کردنشان )نسبت به آنها( آمرزگار و مهرب

و به راستي که آياتي روشن و مثلي از )حال(  ﴾33﴿

اند، و پندي براي کساني که پيش از شما به سر برده

خداوند  ﴾34﴿ ايم.سوي شما نازل کردهپرهيزگاران به

نور آسمانها و زمين است. نور او مانند چراغداني است 

که در آت چراغي باشد و آن چراغ نيز در حبابي قرار 

اي فروزان است باب درخشاني که انگار ستارهگيرد. ح

و اين چراغ )با روغني( افروخته شود )که( از درخت پر 

برکت زيتوني )بدست آيد( که نه شرقي و نه غربي 

گر چه آتشي به آن باشد، نزديک است که روغنشمي

روشني بخشد. نوري است بر فراض نور.  -نرسيده باشد

کند. خود رهنمود مي خداوند هر که را بخواهد به نور

زند، و خداوند به همه و خداوند براي مردم مثلها مي

هايي که خداوند اجازه داده خانه ﴾35﴿ چيز داناست.

است برافراشته شوند، و نام او در آنجا ياد شود، و او را 

 ﴾36﴿ گويند.صبح و شام در آنجا تسبيح مي
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هحيهحمح تحَجََٰرة  َوََل َبيحعٌ  َجال  رح 
رح ٱ َله تُلح

ح ِإَوقَامح َعن ذحكح َّلله
ةح ََيَافُوَن يَوحم   َكوَٰ لَوَٰةح ِإَويَتآءح ٱلزه ا َتَتَقلهُب فحيهح ٱلصه

بحَصَُٰر 
َ َسَن َما  ٣٧ٱلحُقلُوُب َوٱۡلح حح

َ
ُ أ زحَيُهُم ٱَّلله َجح َلح

ُزُق َمن يََشآُء  ُ يَرح لحهحۗۦُ َوٱَّلله حن فَضح  َوَيزحيَدُهم م 
ْ َعمحلُوا

َساب   ح حح حَغيح ابِۢ  ٣٨ ب َمَٰلُُهمح َكَِسَ عح
َ
ْ أ حيَن َكَفُرٓوا َوٱَّله

حقحيَعة   مح  ب ُه َُيحَسُبُه ٱلظه َٰٓ إحَذا َجآَءهُۥ لَمح ََيحدح اُن َمآًء َحِته
ُ ََسحيُع ا َشيح  ۗۥُ َوٱَّلله َسابَُه َُٰه حح َ عحنَدهُۥ َفَوفهى َووََجَد ٱَّلله

حَسابح 
وح َكُظلَُمَٰت   ٣٩ٱۡلح

َ
ح    ِفح َِبحر   أ ّج 

ج  َيغحشَ  لُّ َُٰه َموح  ى
حن فَوحقحهۦح  ج  م  حن فَوحقحهۦح َموح ْۚ م  ُضَها  َسَحاب  ُظلَُمَُٰتُۢ َبعح

َرَج يََدُهۥ لَمح يََكدح  خح
َ
ٍض إحَذآ أ َق َبعح ُۗ َوَمن لهمح  فَوح ََٰها يََرى

ُ ََلُۥ نُور   نه  ٤٠ا َفَما ََلُۥ محن نُّوٍر ََيحَعلح ٱَّلله
َ
لَمح تََر أ

َ
أ

حُح  َ يَُسب  ُ ٱَّلله يح ۡرضح َوٱلطه
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ََلُۥ َمن ِفح ٱلسه

 ِۖ َٰت  َٰه ُ ُك    َصَٰٓ ۗۥُ َوٱَّلله بحيَحُه َقدح َعلحَم َصََلتَُهۥ َوتَسح
َعلُوَن  حَما َيفح ُۢ ب ِۖ  ٤١َعلحيُم ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ح ُملحُك ٱلسه ه َوَّللح
ُي  حَمصح ح ٱل َ يُزحِجح  ٤٢ِإَوََل ٱَّلله نه ٱَّلله

َ
لَمح تََر أ

َ
ا ُثمه َسَحاب   أ

حُف بَيحَنُهۥ ُثمه ََيحَعلُُهۥ ُرََكم  يُ  َق ََيحُرُج َؤل  حَودح ا َفََتَى ٱل
َبال  محنح  َمآءح محن جح حُل محَن ٱلسه َلَٰلحهۦح َوُيََن  فحيَها محنُۢ  خح
حهۦح َمن يَشَ  بََرد   يُب ب ۖۡ َفُيصح ن يََشآُء حفُُهۥ َعن مه آُء َوَيِصح

قحهۦح يَذح  بحَصَٰرح يََكاُد َسَنا بَرح
َ حٱۡلح   ٤٣َهُب ب

 
 
 
 
 
 

مرداني که هيچ تجارت و خريد و فروشي آنان را از ياد 

سازد، از خدا، و خواندن نماز، و دادن زکات غافل نمي

ترسند که دلها و ديدگان در آن دگرگون و روزي مي

تا خداوند بر )مبناي( بهترين  ﴾37﴿ گردد.پريشان مي

از فضل خويش  کارهايشان آنان را پاداش بدهد، و

افزون به آنان ببخشد، و خداوند هر که را بخواهد 

و کافران اعمالشان به  ﴾38﴿ دهد.حساب روزي ميبي

آب و علفي ماند که )فرد( تشنه در بيابان بيسرابي مي

پندارد، تا چون به آن نزديک شود آن را آن را آبي مي

چيزي نيابد، و خداوند را نزد خود بيابد و حسابش را 

تمام و کمال به او بدهد، و خداوند در حسابرسي سريع 

هايي در دريايي ژرف يا مانند تاريکي ﴾39﴿ است.

است که آن را موجي فرو پوشانده که برفرازش موجي 

هايي است است و بر فراز آن نيز ابري است، تاريکي

که بر هم انباشته است، هر گاه دستش را بيرون آورد 

و کسي که خدا نوري بهرة او  نزديک است آن را نبيند

اي آيا ندانسته ﴾41﴿ نکرده باشد او را نوري نيست.

تمام موجوداتي که در آسمانها و زمين هستند، خداوند 

کنند؟! و پرندگان نيز که )در حال را به پاکي ياد مي

گويند؟!( همگي گشايند )او را تسبيح ميپرواز( بال مي

داوند به آنچه به نماز و تسبيح خود آشنايند و خ

و فرمانروايي آسمانها و  ﴾41﴿ کنند آگاه است.مي

سوي او زمين از آن خدا است و بازگشت )همة شما( به

اي که خداوند ابري را روان آيا نديده ﴾42﴿ است.

آورد، سپس آنرا سازد، آنگاه اجزاي آن را به هم ميمي

بيني که باران از البالي آن فشرد، آگاه ميدر هم مي

ريزد و از )ابرهايِ مانند( کوه تگرگ فرود يرون ميب

رساند و آورد، آنگاه آن را به هر کس بخواهد ميمي

دارد. نزديک است آن را از هر کس که بخواهد باز مي

 ﴾43﴿ درخشش برقش ديدگان را از بين ببرد.
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َة   حَك َلعحَبح َٰل ْۚ إحنه ِفح َذ حَل َوٱنلهَهاَر ُ ٱَله حُب ٱَّلله   ُيَقل 
ُ
ح ْولح ۡل 

بحَصَٰرح 
َ ُ َخلََق ُكه َدٓابهة   ٤٤ٱۡلح حن مه  َوٱَّلله ن  آء ِۖ م  فَمحنحُهم مه

ن  نحهۦح َومحنحُهم مه َٰ َبطح ح َيمحَشح لََعَ لَنيح َٰ رحجح
َيمحَشح لََعَ

 ِۚ َبع  رح
َ
َٰٓ أ ن َيمحَشح لََعَ ْۚ إحنه ََيحلُُق ٱ َومحنحُهم مه ُ َما يََشآُء َّلله
ء   ح َۡ ح 

َٰ ُك  َ لََعَ ير   ٱَّلله ٓ  ٤٥قَدح َا نَزنلح
َ
 َءاتََٰيَٰت   لهَقدح أ

 ِۚ حَنَٰت  َبي  َرَٰط   مُّ ي َمن يََشآُء إحََلَٰ صح دح ُ َيهح َتقحيم   َوٱَّلله سح  مُّ
َٰ َوَيُقولُوَن  ٤٦ َنا ُثمه َيَتَوله َطعح

َ
حٱلرهُسولح َوأ ح َوب حٱَّلله  َءاَمنها ب

دح  فَرحيق   حنُۢ َبعح حنحُهم م  ْوَلَٰٓئحَك م 
ُ
ٓ أ حَكْۚ َوَما َٰل محنحنَي َذ حُمؤح حٱل ب

ُكَم بَيحَنُهمح إحَذا  ٤٧ َحح ۦح َلح ح َورَُسوَلح ْ إحََل ٱَّلله ِإَوَذا ُدُعٓوا
رحُضوَن  فَرحيق   عح حنحُهم مُّ َقُّ  ٤٨م  هُهُم ٱۡلح تُٓواْ ِإَون يَُكن ل

ح
يَأ

عحنحنَي  مح  ٤٩إحََلحهح ُمذح
َ
ْ أ تَابُٓوا مح ٱرح

َ
َرٌض أ حهحم مه وب

ِفح قُلُ
َ
أ

ن َُيح 
َ
ْوَلَٰٓئحَك ََيَافُوَن أ

ُ
ۚۥْ بَلح أ ُ َعَليحهحمح َورَُسوَُلُ يَف ٱَّلله

َٰلحُموَن  محنحنَي إحَذا ُدُعٓواْ  ٥٠ُهُم ٱلظه حُمؤح َل ٱل إحنهَما ََكَن قَوح
َنا  ْ َسمحعح ن َيُقولُوا

َ
ُكَم بَيحَنُهمح أ َحح ۦح َلح ح َورَُسوَلح إحََل ٱَّلله
لحُحوَن  حُمفح ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱل

ُ
ْۚ َوأ َنا َطعح

َ
َ وَ  ٥١َوأ عح ٱَّلله َمن يُطح

حُزونَ  َفآئ
ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلح

ُ
هح فَأ َ َوَيتهقح َش ٱَّلله  َورَُسوََلُۥ َوَيخح

َتُهمح  ٥٢ َمرح
َ
حنح أ يحَمَٰنحهحمح لَئ

َ
َد أ ح َجهح حٱَّلله  ب

ْ قحَسُموا
َ
۞َوأ

ْۖۡ َطاَعة   ُموا سح ۖۡ قُل َله ُتقح رُُجنه ْۚ إحنه ٱ ََلَخح ُروفٌَة عح َ مه َّلله
حَما َتعح  ُۢ ب   ٥٣َملُوَن َخبحُي

 
 
 
 

 

 

گمان در اين گرداند، بيخداوند شب و روز را مي

)کار( عبرت بزرگي است براي کساني که چشم داشته 

اي را از آب آفريده و خداوند هر جنبده ﴾44﴿ باشند.

روند، و برخي است، برخي از آنها بر شکم خود راه مي

بر روند، و برخي از آنها از آنها بر روي دو پا راه مي

روند. خداوند هرچه را بخواهد روي چهار پا راه مي

 گمان خداوند بر هر کاري توانا است.آفريند. بيمي

ايم، و راستي که آيات روشني را نازل کردهبه ﴾45﴿

 کند.خداوند هر که را بخواهد به راه راست رهنمود مي

گويند: به خدا و به پيامبر ايمان آورده، و و مي ﴾46﴿

ايم، سپس گروهي از ايشان روي هاطاعت کرد

و چون  ﴾47﴿ گردانند و ايشان مؤمن نيستند.مي

سوي خدا و پيامبرش فراخوانده شوند تا در ميانشان به

 ﴾48﴿ داوري کند، آنگاه گروهي از آنان رويگردانند.

سوي آن و اگر حق با آنان باشد با نهايت تسليم به

ست يا به آيا در دلهايشان بيماري ا ﴾49﴿ آيند.مي

ترسند که خدا و پيامبرش بر آنان اند؟ يا ميشک افتاده

مؤمنان  ﴾51﴿ ستم کنند؟ )نه( بلکه ايشان ستمگرند.

سوي خدا و پيامبرش فرا خوانده شوند. هنگامي که به

تا ميان آنان داوري کند سخنشان تنها اين است که 

شنيديم و فرمان برديم و اينانند که گويند:مي

و هر کس از خدا و پيامبرش پيروي  ﴾51﴿ رستگارند.

کند، و از خدا بترسد و از او پروا بدارد، اينانند که 

ترين سوگندهايشان به و با سخت ﴾52﴿ کاميابند.

خداوند سوگند ياد کردند که اگر بديشان دستور دهي 

روند. بگو: )که براي جهاد بيرون روند( بيرون مي

و شناخته شده  سوگند ياد نکنيد، اطاعت شما معروف

 کنيد با خبر است.گمان خداوند از آنچه مياست، بي

﴿53﴾ 
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حنهَما   فَإ
ْ ا ۖۡ فَإحن تََولهوح  ٱلرهُسوَل

ْ يُعوا طح
َ
َ َوأ ْ ٱَّلله يُعوا طح

َ
قُلح أ

يُعوُه  ۖۡ ِإَون تُطح ا ُۡح حلحُتمح َعلَيحهح َما ُۡح حَل وََعلَيحُكم مه
 ٱلرهُسولح إحَله 

ْْۚ َوَما لََعَ َتُدوا ُمبحنُي َتهح
ح َُٰغ ٱل ََل وََعَد  ٥٤ٱبلح

َٰلحَحَٰتح  ْ ٱلصه ْ محنُكمح وََعمحلُوا حيَن َءاَمُنوا ُ ٱَّله ٱَّلله
حيَن محن  لََف ٱَّله َتخح ۡرضح َكَما ٱسح

َ لحَفنهُهمح ِفح ٱۡلح َتخح لَيَسح
تَََضَٰ لَُهمح  حي ٱرح حَُنه لَُهمح دحيَنُهُم ٱَّله َقبحلحهحمح َوََلَُمك 

ح  نَلهُهم م  ح ن  َوََلَُبد  مح
َ
فحهحمح أ دح َخوح ُبُدونَّنح ََل نُۢ َبعح ْۚ َيعح ا

حُكوَن  ْوَلَٰٓئحَك َبح َشيح يُّشح
ُ
حَك فَأ َٰل َد َذ ْۚ َوَمن َكَفَر َبعح ا

ُقوَن  َة  ٥٥ُهُم ٱلحَََٰٰسح َكوَٰ ْ ٱلزه َة َوَءاتُوا لَوَٰ ْ ٱلصه قحيُموا
َ
َوأ

ْ ٱلرهُسوَل لََعلهُكمح تُرحَۡحُوَن  يُعوا طح
َ
ََل َِتحَسََبه  ٥٦َوأ
ۖۡ ٱ َُٰهُم ٱنلهاُر َوى

ح
ِۚ َوَمأ ۡرضح

َ زحيَن ِفح ٱۡلح جح  ُمعح
ْ حيَن َكَفُروا َّله

ُي  حَمصح حيَن َءاَمُنواْ  ٥٧َوبَلحئحَس ٱل َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َت  حيَن لَمح لحيَسح يحَمَُٰنُكمح َوٱَّله
َ
حيَن َملََكتح أ نُكُم ٱَّله ذح

 ِۚ َٰت  ُلَُم محنُكمح ثََلََٰث َمره
ْ ٱۡلح حن َقبح  َيبحلُُغوا ةح م  لح َصلَوَٰ

حَن  نَي تََضُعوَن ثحَيابَُكم م  رح وَحح َفجح
هحَيةح َومحنُۢ ٱلح ٱلظه

َرَٰت   ِۚ ثََلَُٰث َعوح ةح ٱلحعحَشآءح دح َصلَوَٰ ْۚ لَيحَس  َبعح لهُكمح
َٰفُوَن َعلَيحُكمح  ْۚ َطوه َدُهنه يحهحمح ُجَناُحُۢ َبعح

َوََل َعلَ
 ِۚ َٰ َبعحض 

ُ  َعلَيحُكم َبعحُضُكمح لََعَ ح حَك يُبنَي  ُ  َكَذَٰل ٱَّلله
ُ َعلحيٌم َحكحيم     ٥٨ لَُكُم ٱٓأۡلتََٰيَٰتح  َوٱَّلله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بگو: از خدا فرمان بريد، و از پيامبر )نيز( فرمان بريد، 

اگر روي گردانند بر او چيزي واجب است که بر دوش 

وي نهاده شده است، و بر شما هم انجام چيزي واجب 

او فرمان است که بر دوشتان نهاده شده است.اما اگر از 

رساني بريد، راه خواهيد يافت. و بر پيامبر جز پيام

خداوند به کساني از شما که  ﴾54﴿ آشکار نيست.

است اند وعده دادهايمان آورده و کارهاي شايسته کرده

که قطعاً آنان را در زمين جانشين خواهد کرد، چنانکه 

کساني را که پيش از آنان بودند جانشين ساخت، و 

که برايشان پسنديده است پا برجا و برقرار  دينشان را

خواهد ساخت، وبيمشان را به ايمني تبديل خواهد نمود 

اي که( مرا بپرستيد و چيزي را با من شريک )به گونه

نسازند، و کساني که پس از اين کفر ورزند اينانند که 

و نماز را برپا داريد، و زکات را  ﴾55﴿ فاسقند.

 اطاعت کنيد تا بر شما رحم شود.بپردازيد، و از پيامبر 

اند )ما را( گمان مبر کساني که کافر شده ﴾56﴿

کنند، جايگاهشان دوزخ است و بد درمانده مي

ايد! اي کساني که ايمان آورده ﴾57﴿ سرانجامي است.

بايد بردگان و کنيزاتان و کساني از شما که به )سن( 

د، پيش اند در سه وقت از شما اجازه بگيرنبلوغ نرسيده

از نماز صبح، و نيمروز به هنگامي که لباسهاي خود را 

آوريد، و بعد از نماز عشاء. )ين( سه وقت برايتان در مي

)اوقات( خلوت است. بعد از اين سه وقت بر شما و 

آنان گناهي نيست، چرا که ايشان در اطراف شما در 

رفت و آمدند، و شما نيز با ايشان در رفت و آمد هستيد 

سازد، و ند آيات را بدينسان برايتان روشن ميخداو

  ﴾58﴿ خداوند داناي فرزانه است.
 
 



 سوره نور                          359                                                      ترمجه معانى قرآن كريم     
 

 

َت  ُلَُم فَلحيَسح َََُٰٰل محنُكُم ٱۡلح طح
َ ْ َكَما ِإَوَذا بَلََغ ٱۡلح نُوا ذح

َت  ُ لَُكمح ٱسح ُ ٱَّلله ح حَك يُبَني  ْۚ َكَذَٰل حيَن محن َقبحلحهحمح
َذَن ٱَّله

ُ َعلحيٌم حَ  حسَ  ٥٩ كحيم  َءاتََٰيَٰتحهحۗۦُ َوٱَّلله َٰعحُد محَن ٱلن  آءح َوٱلحَقَو
َِٰتح ََل يَرحُجوَن نحَكاح  

ن ا ٱله
َ
يحهحنه ُجَناٌح أ

فَلَيحَس َعلَ
حزحيَنة ِۖ  حَجَٰتِۢ ب َ ُمَتََب  َن ثحَياَبُهنه َغيح َن  يََضعح فحفح َتعح ن يَسح

َ
َوأ

ُ َسمحيٌع َعلحيم  َخيح   ُۗ َوٱَّلله هُهنه َمَٰ  ٦٠ ل عح
َ لهيحَس لََعَ ٱۡلح

َرجح َحَرج  َرج  َوََل حَ  عح
َ َمرحيضح  لََعَ ٱۡلح

ح َوََل لََعَ ٱل
ُكلُواْ محنُۢ ُبُيوتحُكمح َحَرج  َوََل 

ح
ن تَأ
َ
ُكمح أ نُفسح

َ
َٰٓ أ  لََعَ

وح ُبُيوتح 
َ
َهَٰتحُكمح أ مه

ُ
وح ُبُيوتح أ

َ
حُكمح أ وح ُبُيوتح َءابَآئ

َ
أ

َمَٰمح  عح
َ
وح ُبُيوتح أ

َ
َٰتحُكمح أ َخَو

َ
وح ُبُيوتح أ

َ
َٰنحُكمح أ َو ُكمح إحخح

وح ُبُيوتح 
َ
َٰلحُكمح أ َو خح

َ
وح ُبُيوتح أ

َ
َٰتحُكمح أ وح ُبُيوتح َعمه

َ
أ

 ْۚ يقحُكمح وح َصدح
َ
ۥٓ أ َُه َفاِتح ُتم مه وح َما َملَكح

َ
َخََٰلَٰتحُكمح أ

َتات   شح
َ
وح أ
َ
ْ ََجحيًعا أ ُكلُوا

ح
ن تَأ
َ
ْۚ لَيحَس َعلَيحُكمح ُجَناٌح أ ا

حَذا َدَخلحُتم ُبُيوت   ْ فَإ حُموا نا فََسل 
َ
َٰٓ أ ُكمح َِتحيهة  لََعَ حنح  ُفسح م 

ح ُمَبََٰرَكة  عحندح ٱ ْۚ  َّلله حَبة  ُ لَُكُم كَ  َطي  ُ ٱَّلله ح حَك يُبنَي  َذَٰل
قحلُوَن   ٦١ٱٓأۡلتََٰيَٰتح لََعلهُكمح َتعح

 
 
 
 
 
 
  
 
 

و چون کودکان شما به سن )بلوغ( رسيدند بايد مانند 

کساني که پيش از آنان اجازه گرفتند، اجازه گيرند، 

سازد، و بدينسان برايتان روشن مي خداوند آياتش را

و بر  ﴾59﴿ خداوند بس آگاه و داراي حکمت است.

اي که اميد ازدواج ندارند گناهي زنان از کار افتاده

نيست که لباسهايشان را فرونهند درحاليکه زينتي 

آشکار نکنند، و چنانچه پاکدامني ورزند برايشان بهتر 

کور گناهي  بر ﴾61﴿ است، و خداوند شنواي داناست.

نيست، و بر لنگ )هم( گناهي نيست بر بيمار )نيز( 

گناهي نيست، و )نيز( بر خودتان گناهي نيست، که از 

هاي پدران، مادران، هاي فرزندان خود، يا خانهخانه

هاي ها و خالهها، داييعموها، عمهبرداران، خواهران، 

هايي( که کليدشان را در اختيار خود و يا آن )خانه

هاي دوستانتان غذا بخوريد. همچنين بر اريد، يا خانهد

جمعي و يا جداگانه  شما گناهي نيست که به طور دسته

ها در آييد بر خوراک تناول نمائيد. پس چون به خانه

خويش به درودي مبارک و پاکيزه که رسمي است 

الهي سالم گوييد. خداوند بدينسان آيات )خود( را 

  ﴾61﴿ ا خرد ورزيد.سازد تبرايتان روشن مي
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ۦح ِإَوَذا  ح َورَُسوَلح حٱَّلله  ب
ْ حيَن َءاَمُنوا محُنوَن ٱَّله حُمؤح إحنهَما ٱل

ر   مح
َ
َٰٓ أ ْ َمَعُهۥ لََعَ َٰ  َجامحع   ََكنُوا ْ َحِته َهُبوا لهمح يَذح

َت  َت يَسح حيَن يَسح نُوُهْۚ إحنه ٱَّله حيَن ذح ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله
ُ
نُونََك أ ذح

محُنونَ  َت  يُؤح حَذا ٱسح حۚۦْ فَإ ح َورَُسوَلح حٱَّلله َعحضح ب َذنُوَك بلح
ْۚ إحنه  َ فحرح لَُهُم ٱَّلله َتغح ئحَت محنحُهمح َوٱسح حَمن شح َذن ل 

ح
حهحمح فَأ ن

ح
َشأ

َ َغُفور   يم   ٱَّلله ْ ُدََعٓ  ٦٢رهحح َء ٱلرهُسولح َله ََتحَعلُوا
ُكم َبعحض   لَمُ بَيحَنُكمح َكُدََعٓءح َبعحضح ْۚ قَدح َيعح ُ ٱ ا َّلله
حَواذ   حيَن يَتََسلهلُوَن محنُكمح ل حيَن ٱَّله َذرح ٱَّله َيحح

اْۚ فَلح
يَبُهمح َُيَالحُفوَن َعنح  وح يُصح

َ
يَبُهمح فحتحَنٌة أ ن تُصح

َ
ٓ أ ۦح رحه مح

َ
أ
ٌم  َلح
َ
ََلٓ  ٦٣َعَذاٌب أ

َ
ِۖ  أ ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ح َما ِفح ٱلسه ه إحنه َّللح
نُتمح َعلَيحهح 

َ
لَُم َمآ أ حُئُهم  قَدح َيعح َوَيوحَم يُرحَجُعوَن إحََلحهح َفُينَب 

 ُۢ ٍء َعلحيُم ح َۡ ح 
حُكل  ُ ب ُۗ َوٱَّلله

ْ حَما َعمحلُوا  ٦٤ب
 
 

 

 

 قَانح ُسوَرةُ الُفرح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

َُكوَن  ۦح َلح ه َٰ َعبحدح َقاَن لََعَ َل ٱلحُفرح حي نَزه َتَباَرَك ٱَّله
يًرا حلحَعَٰلَمحنَي نَذح َمََٰوَٰتح ٱ ١ ل حي ََلُۥ ُملحُك ٱلسه َّله

ذح َوَل   ۡرضح َولَمح َيتهخح
َ ُۥ َۡشحيك  ا َولَمح يَُكن َوٱۡلح

ِفح  َله
ء   ح َۡ حُملحكح وََخلََق ُكه  ير   ٱل دح َرهُۥ َتقح  ٢ا َفَقده

 

 

 

 

مؤمنان واقعي تنها کساني هستند که به خدا و پيامبرش 

باشند بدون اند، و چون در کار مهمي با او ايمان آورده

گمان آنان که از تو روند، بياجازة )وي( به جايي نمي

اند که به خدا و پيامبرش خواهند، اينان کسانياجازه مي

ايمان دارند. پس هرگاه از تو براي انجام بعضي از 

کارهاي خود اجازه خواستند به هر کس از آنان که 

خواهيد اجازه بده، و از خداوند برايشان آمرزش مي

 ﴾62﴿ گمان خداوند آمرزگار مهربان است.واه. بيبخ

فراخواندن پيامبر را در ميان خويش همچون فراخواندن 

همديگر بشمار نياوريد، بدون شک خداوند کساني از 

شناسد. پس روند، ميشما را که پنهاني بيرون مي

کند بايد از اين بترسد که آنانکه با فرمانش مخالفت مي

ا اينکه عذاب دردناکي دچارشان بالي به آنان برسد ي

شک آنچه در آسمانها و زمين هان! بي ﴾63﴿ شود.

است از آن خداوند است، او آگاه است از آنچه شما 

سوي او بازگردانده بر آن هستيد، و روزي که به

سازد، و اند آگاه ميرا به آنچه کردهشوند آنانمي

 ﴾64﴿ خداوند به همه چيز دانا است.

 

 سوره فرقان
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

خجسته است خداوندي که فرقان )=جدا سازندة حق از 

( نازل کرد تا براي باطل( را بر بنده خود )محمد

ذاتي که فرمانروايي  ﴾1﴿ جهانيان هشدار دهنده باشد.

آسمانها و زمين از آن اوست، و هيچ فرزندي برنگرفته، 

چيز را آفريده و  و در فرمانروايي شريکي ندارد، و همه

 ﴾2﴿ آنها را به اندازه مقرّر کرده است.
 
 



 سوره فرقان                         361                                                      ترمجه معانى قرآن كريم     
 

 

حَهة   ۦٓ َءال حهح ْ محن ُدون َُذوا ا وَُهمح َله ََيحلُُقوَن َشيح  َوٱَّته
هحمح َۡض   َُيحلَُقوَن  نُفسح

َ
لحُكوَن ۡلح ع  َوََل َيمح ا َوََل ا َوََل َنفح

ت   لحُكوَن َموح ة  ا َيمح حيَن َوقَا ٣ا َوََل نُُشور   َوََل َحَيوَٰ َل ٱَّله
 ٓ ََعنَُهۥ َعلَيحهح قَوحٌم َكَفُرٓواْ إحنح َهََٰذآ إحَله

َ
َُٰه َوأ ى ََتَ إحفحٌك ٱفح

ُي  ٤ا َوُزور  ا َءاَخُروَنۖۡ َفَقدح َجآُءو ُظلحم   َسَٰطح
َ
ْ أ َوقَالُٓوا

َلَٰ  َ ُتمح َتتََبَها فَِهح لحنَي ٱكح وه
َ َرة  ٱۡلح يَل   َعلَيحهح بُكح صح

َ
 َوأ

ح  ٥ نَزََلُ ٱَّله
َ
ه قُلح أ ح لَُم ٱلِس  ِۚ ي َيعح ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ِفح ٱلسه
يم  إحنهُهۥ ََكَن َغُفور   َوَقالُواْ َمالح َهََٰذا ٱلرهُسولح  ٦ا ا رهحح

نزحَل إحََلحهح 
ُ
ََلٓ أ َواقح لَوح سح

َ َعاَم َوَيمحَشح ِفح ٱۡلح ُكُل ٱلطه
ح
يَأ

يًرا  َملَك   وح يُلحََّقَٰٓ إحََلحهح  ٧َفَيُكوَن َمَعُهۥ نَذح
َ
وح أ

َ
َكٌَن أ

ْۚ َوقَاَل  تَُكوُن ََلُۥ َجنهة   ُكُل محنحَها
ح
َٰلحُموَن إحن يَأ ٱلظه
ُحوًرا تَتهبحُعوَن إحَله رَُجَل   سح ُبواْ ٱنُظرح  ٨ مه َكيحَف َۡضَ

يُعوَن َسبحيَل   َتطح  فَََل يَسح
ْ َثََٰل َفَضلُّوا مح

َ  ٩ لََك ٱۡلح
حٓي إحن شَ  ح آَء َجَعَل لََك َخيح  َتَباَرَك ٱَّله حَك ا م  َٰل ن َذ

َٰت   َعل لهَك قُُصوَرُۢا  َجنه نحَهَُٰر َوَيجح
َ ََتحرحي محن َِتحتحَها ٱۡلح

َب  ١٠ حَمن َكذه نَا ل َتدح عح
َ
اَعةحِۖ َوأ حٱلسه  ب

ْ بُوا بَلح َكذه
اَعةح َسعحًيا  حٱلسه  ١١ب

 
 
 
 
 

 
 

 

و آنان غير از خداوند معبوداني را براي خود برگزيده، 

نند، بلکه خودشان آفري)معبوداني( که چيزي را نمي

مخلوقند، و نه مالک زيان و سود خويش هستند، و نه 

و  ﴾3﴿ اند.مالک مرگ و حيات و رستاخيز )خويش(

کافران گفتند: اين )قرآن( دروغي بيش نيست که 

)محمد( خود آن را به هم بافته است، و گروهي ديگر 

اند. به درستي که ستم و دروغ به او را بر آن ياري داده

هاي پيشينيان است و گفتند: افسانه ﴾4﴿ اند.آوردهميان 

هايي که آن را باز نوشته است، و چنين افسانه

 ﴾5﴿ شود.سحرگاهان و شامگاهان بر او خوانده مي

بگو: آن را ذاتي فرو فرستاده است که هر راز نهاني را 

گمان او داند. بيکه در آسمانها و زمين است مي

و گفتند: اين پيامبر را  ﴾6﴿ آمرزگار و مهربان است.

خورد و در بازارها راه چه شده است که غذا مي

سوي او فرستاده نشده است تا اي بهرود؟! چرا فرشتهمي

يا چرا گنجي )از  ﴾7﴿ به او هشدار دهنده باشد؟!.

سوي او انداخته نشده است، يا چرا باغي آسمان( به

ن هاي( آن بخورند؟! و ستمگراندارد که از )ميوه

گفتند: شما جز از يک انسان جادوزده پيروي 

بنگر چگونه براي تو مثلها زدند، و  ﴾8﴿ کنيد؟!.نمي

بزرگوار  ﴾9﴿ يابند.گمراه شدند، و هيچ راهي نمي

است خداوندي که اگر بخواهد برايت بهتر از اين 

سازد، باغهايي که در آنها جويبارها و رودها روان مي

بلکه قيامت را  ﴾11﴿ دهد. است، و براي تو کاخها قرار

دروغ انگاشتند، و ما براي کسي که قيامت را دروغ 

 ﴾11﴿ ايم.انگارد دوزخ را فراهم ديده
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ََّكنِۢ بَعحيد   حن مه تحُهم م 
َ
ْ لََها َتَغيُّظ   إحَذا َرأ ا ا َوزَفحي  َسمحُعوا
ْ محنحَها َمََّكن   ١٢ لحُقوا

ُ
ٓ أ حق  ِإَوَذا ْ ا َضي  ا نحنَي َدَعوح َقره  ا مُّ
حَك ُثُبور   َوحَم ُثُبور   ١٣ا ُهَنال ْ ٱَلح ُعوا د  َله تَدح ا ا َوَٰحح
ْ ُثُبور   ُعوا مح َجنهُة  ١٤ا ا َكثحي  َوٱدح

َ
ٌ أ حَك َخيح َٰل َذ

َ
قُلح أ

حُمتهُقوَنْۚ ََكنَتح لَُهمح َجَزآء   ِتح وُعحَد ٱل
ح ٱله ُِلح ي   ٱۡلح ا َوَمصح

حيَنْۚ َكَ  ١٥ هُهمح فحيَها َما يََشآُءوَن َخَِٰلح ح ل َٰ َرب 
َك َن لََعَ

د   ُبُدوَن محن َوَيوحَم َُيحُّشُُهمح َوَما  ١٦ وَل  ا مهسح وَعح َيعح
مح 
َ
ُؤََلٓءح أ لَلحُتمح عحَبادحي َهَٰٓ ضح

َ
نُتمح أ

َ
ح َفَيُقوُل َءأ ُدونح ٱَّلله
بحيَل  واْ ٱلسه

قَالُواْ ُسبحَحََٰنَك َما ََكَن يَۢنَبغح  ١٧ُهمح َضلُّ
َذ محن ن نهتهخح

َ
َتُهمح  نَلَآ أ تهعح ن مه َآَء َوَلَٰكح َلح وح

َ
حَك محنح أ ُدون

َر َوََكنُواْ قَوحَمُۢا بُور   حكح َٰ نَُسواْ ٱَّل  َفَقدح  ١٨ا َوَءابَآَءُهمح َحِته
ف   يُعوَن َصح َتطح حَما َتُقولُوَن َفَما تَسح بُوُكم ب ا َوََل َكذه

قحُه َعَذاب  نَِصح   حنُكمح نُذح لحم م  َوَمآ  ١٩ا ا َكبحي  اْۚ َوَمن َيظح
ُكلُوَن 

ح
ٓ إحنهُهمح ََلَأ حُمرحَسلحنَي إحَله رحَسلحَنا َقبحلََك محَن ٱل

َ
أ

َضُكمح  َواقح  وََجَعلحَنا َبعح سح
َ ُشوَن ِفح ٱۡلح َعاَم َوَيمح ٱلطه

َعحض   و بلح ُ َبح تَصح
َ
ي  فحتحَنًة أ   ۞٢٠ا َنُۗ َوََكَن َربَُّك بَصح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

خشم و بيند هنگامي که )جهنم( آنان را از دور مي

و چون در آنجا دست  ﴾12﴿ . شنوندخروشي از آن مي

و پا بسته به جاي تنگي از آتش دوزخ افکنده شوند در 

 ﴾13﴿ خوانند.آنجا مرگ و نابودي را به فرياد مي

بارها امروز يک بار نابودي مخواهيد )بلکه براي خود( 

بگو: آيا اين بهتر است يا بهشت  ﴾14﴿ نابودي بطلبيد.

که به پرهيزگاران وعده داده شده است که  جاويداني

هرچه بخواهند  ﴾15﴿ پاداش وقرارگاه ايشان است؟.

در آنجا دارند، و براي هميشه در آنجا خواهند ماند، 

 ايست که تحقق آن بر عهدة خداوند است.)اين( وعده

را و آنچه بجز خدا روزي که خداوند آنان ﴾16﴿

گويد: يبودان( مآورد، و )به معپرستيدند گرد ميمي

ايد، يا اينکه خود آيا شما اين بندگان مرا گمراه کرده

گويند: آنان )در پاسخ( مي ﴾17﴿ اند؟.راه را گم کرده

تو منزّه و پاکي، ما را نسزد که به غير از تو دوستاني 

مند ساختي تا برگيريم، بلکه آنان و پدرانشان را بهره

ردماني هالک آنجا که ياد تو را فراموش کردند، وم

ايشان سخنان شما را تکذيب  ﴾18﴿ شده بودند.

کردند، پس بازگرداندن )عذاب الهي( و ياري دادن 

)خود( توان نداريد، و هرکس از شما ستم کند عذاب 

و ما پيش از تو  ﴾19﴿ چشانيم.بزرگي را بدو مي

خوردند و ايم مگر اينکه غذا ميپيامبراني را نفرستاده

رفتند و ما برخي از شما را وسيلة يدر بازارها راه م

ايم. آيا شکيبايي امتحان برخي ديگر قرار داده

  ﴾21﴿ ورزيد؟ پروردگارت همواره بيناست.مي
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نزحَل َعلَيحَنا 
ُ
ََلٓ أ حيَن ََل يَرحُجوَن لحَقآَءنَا لَوح َوقَاَل ٱَّله

 ٓ ْ ِفح وا ََبُ َتكح ُۗ لََقدح ٱسح وح نََرىَٰ َربهَنا
َ
َمَلَٰٓئحَكُة أ

ح هحمح ٱل نُفسح
َ
 أ

ىَٰ  ٢١ا ا َكبحي  وََعَتوح ُعُتو    َ َمَلَٰٓئحَكَة ََل بُّشح
ح َن ٱل يَوحَم يََروح

رحمحنَي َوَيُقولُوَن  يَوحَمئحذ   ُمجح
حلح ر  ل  حُجور  ححجح  ٢٢ا ا ُمه

ٓ إحََلَٰ َما َنا مح  محنح َعَمل   َوقَدح
ْ  َهَبآء  فََجَعلحَنَُٰه  َعمحلُوا

نُثوًرا  َنهةح  ٢٣مه َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
َتَقر    يَوحَمئحٍذ َخيح   أ سح ا مُّ

َسُن َمقحيَل   حح
َ
مَ  ٢٤ َوأ ُق ٱلسه حٱلحَغَمَٰمح َوَيوحَم تََشقه آُء ب

َمَلَٰٓئحَكُة تََنحيًَل 
ح حَل ٱل َقُّ  ٢٥َونُز  ُك يَوحَمئحٍذ ٱۡلح

حُملح ٱل
ي   َٰفحرحيَن َعسح َك

حلرهِنَٰمۡحْۚ َوََكَن يَوحًما لََعَ ٱلح َوَيوحَم  ٢٦ا ل
ا َٰ يََديحهح َيُقوُل َيَعضُّ ٱلظه حُم لََعَ ُت َمَع ل َذح يحتَّنح ٱَّته

تََٰيَٰلَ
حذح فََُلنًا تََٰيََٰويحَلَِتَٰ ََلحتَّنح لَمح  ٢٧ ٱلرهُسولح َسبحيَل   َّته

َ
أ

حكح  ٢٨ َخلحيَل   ّنح َعنح ٱَّل 
َضله
َ
َد إحذح َجآَءّنح  لهَقدح أ رح َبعح

نَسَٰنح َخُذوَل   ح
حَلح يحَطَُٰن ل ُسوُل َوقَاَل ٱلره  ٢٩ َوََكَن ٱلشه

ح  ُجور  تََٰيََٰرب  ْ َهََٰذا ٱلحُقرحَءاَن َمهح َُذوا ّمح ٱَّته  ٣٠ا إحنه قَوح
حَك  ح نَبح ٍ َعُدو   َوَكَذَٰل

رحمحنَيُۗ َوَكََفَٰ َجَعلحَنا لحُك  ُمجح
ح حَن ٱل ا م 

حَك َهادح  حَرب  ي  ا ي  ب ََل  ٣١ا َونَصح ْ لَوح حيَن َكَفُروا َوقَاَل ٱَّله
حَل َعلَيحهح ٱلحُقرحَءاُن َُجح  ْۚ  لَة  نُز  َدة  حهۦح  َوَٰحح حَت ب ُثَب  حَك نلح َكَذَٰل

تحيَل  فُ    ٣٢ َؤاَدَكۖۡ َوَرتهلحَنَُٰه تَرح
 
 
 
 
 
 
 

گويند: چرا که به لقاي ما اميد ندارند، ميو کساني

آيند؟ يا چرا پروردگار خود را فرشتگان پيش ما نمي

بينيم؟. به راستي آنان خويشتن را بزرگ پنداشتند و نمي

روزي که فرشتگان را  ﴾21﴿ د.سخت سرکشي کردن

اي ندارند و بينند، آن روز گناهکاران هيچ مژدهمي

و ما به  ﴾22﴿ گويند: نصيبي جز حرمان نداريد.مي

رويم اند، ميسراغ تمام اعمالي که آنان انجام داده

 ﴾23﴿ گردانيم.سپس آن را چون غبار بر باد رفته مي

ان بهتر و بهشتيان در آن روز جايگاه و استراحتگاهش

و )به ياد آور( روزي که آسمان  ﴾24﴿ نيکوتر است.

به وسيلة ابر پاره پاره گردد و فرشتگان به وفور فرو 

آن روز فرمانروايي راستين از آن  ﴾25﴿ فرستاده شوند.

خداوند مهربان است و آن روز براي کافران روز 

و روزي که ستمکار هردو  ﴾26﴿ دشواري خواهد بود.

گويد: اي کاش گزد و ميبه دندان ميدست خويش را 

 ﴾27﴿ گرفتم!.با رسول خدا راهي )راست در پيش( مي

 گرفتم!.واي بر من! اي کاش فالني را به دوستي نمي

به راستي مرا از قرآن پس از آنکه )قرآن(  ﴾28﴿

سوي من آمد گمراه ساخت و شيطان انسان را خوار به

دگارا! قوم من گويد: پرورو پيامبر مي ﴾29﴿ دارد.مي

 ﴾31﴿ اند.اين قرآن را رها نموده و از آن دوري کرده

گونه براي هر پيامبري دشمناني از گناهکاران قرار و اين

 داديم، و همين بس که خداي تو راهنما و ياور باشد.

و کافران گفتند: چرا قرآن يکباره بر او فرستاده  ﴾31﴿

م( تا دل گونه )آن را قسمت قسمت نازل کردينشد؟ اين

تو را پابرجا و استوار داريم، و آن را آرام آرام فرو 

  ﴾32﴿ خوانيم.مي
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َسَن  حح
َ
ح َوأ َق 

حٱۡلح ئحَنََٰك ب  جح
حَمَثٍل إحَله تُونََك ب

ح
َوََل يَأ
ًيا سح َٰ وُُجوهحهحمح إحََلَٰ َجَهنهَم  ٣٣ َتفح

وَن لََعَ حيَن ُُيحَّشُ ٱَّله
ْوَلَٰٓئحَك َۡش   

ُ
ََّكن   أ َضلُّ سَ مه

َ
َوَلَقدح َءاتَيحَنا  ٣٤ بحيَل  ا َوأ

َخاهُ َهَُٰروَن َوزحير  
َ
ۥٓ أ  ٣٥ا ُموََس ٱلحكحَتََٰب وََجَعلحَنا َمَعُه

ْ أَِبَفُقلحَنا ٱذحَهَبآ  بُوا حيَن َكذه تََٰيَٰتحَنا إحََل ٱلحَقوحمح ٱَّله
محي   َنَُٰهمح تَدح رح ْ ٱلرُُّسَل  َوَقوحَم نُوح    ٣٦ا فََدمه بُوا ا َكذه همه ل

َرقحَنَٰ  غح
َ
حلنهاسح أ ۖۡ ُهمح وََجَعلحَنَُٰهمح ل َٰلحمحنَي  َءايَة  حلظه نَا ل َتدح عح

َ
َوأ

م   َلح
َ
ْ وَََعد   ٣٧ا َعَذابًا أ َحََٰب ٱلرهس ح ا َوَثُموَدا صح

َ
َوأ

حَك َكثحي   َٰل َ َذ ُۢا َبنيح   ٣٨ا َوقُُرونَ
ۖۡ  َولُُك   َثََٰل مح

َ بحَنا ََلُ ٱۡلح َۡضَ
 
نَا تَتحبحي  َولُُك   ح   ٣٩ا  َتَبه

َ
ْ لََعَ َوَلَقدح أ ا ٓ تَوح ِتح

َيةح ٱله ٱلحَقرح
ْۚ بَلح ََكنُواْ  َنَها ْ يََروح فَلَمح يَُكونُوا

َ
ِۚ أ وحءح َرتح َمَطَر ٱلسه طح مح

ُ
أ

  ٤٠ا ََل يَرحُجوَن نُُشور  
َ
ُذونََك إحَله ِإَوَذا َرأ َك إحن َيتهخح وح

ُ رَُسوًَل  حي َبَعَث ٱَّلله َهََٰذا ٱَّله
َ
إحن ََكَد  ٤١ُهُزًوا أ

لَُّنا عَ  ْۚ وََسوحَف ََلُضح نَا َعلَيحَها ن َصََبح
َ
ََلٓ أ حَهتحَنا لَوح نح َءال

َضلُّ َسبحيًَل 
َ
َن ٱلحَعَذاَب َمنح أ نَي يََروح لَُموَن حح  ٤٢َيعح

نَت تَُكوُن َعلَيحهح 
َ
فَأ
َ
َُٰه أ ََذ إحَلََٰهُهۥ َهَوى رََءيحَت َمنح ٱَّته

َ
أ

  ٤٣َوكحيًَل 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر اينکه ما آورند مگو )اين کافران( در حق تو مثلي نمي

 ﴾33﴿ آوريم.تر ميبرايت )پاسخي( راستين و نيک

سوي دوزخ برده شده و هايشان بهکساني که بر چهره

شوند آنان بدترين جايگاه و در آن گرد آورده مي

و به راستي که به  ﴾34﴿ گمراهترين راه را دارند.

موسي کتاب )تورات( داديم، و برادرش هارون را 

آنگاه گفتيم:  ﴾35﴿ اختيم.همراه و مددکار او س

اند سوي قومي برويد که آيات ما را دروغ انگاشتهبه

 ﴾36﴿ پس ما ايشان را به شدت هالک و نابود کرديم.

قوم نوح را چون پيامبران را تکذيب کردند غرق 

نموديم و ايشان را عبرت مردمان ساختيم، و براي 

 و عاد ﴾37﴿ ايم.ستمگران عذابي دردناک فراهم ديده

هاي بسياري را ها و نسلو ثمود و اصحاب الرس و ملت

و براي  ﴾38﴿ که در اين ميان بودند )هالک ساختيم(.

هر کدام مثلها زديم و ما جملگي ايشان را به سختي 

و به راستي )کافران( از کنار  ﴾39﴿ نابود کرديم.

شهري که باران شر و بدبختي بر سر اهالي آنجا فرود 

ديدند؟ )چرا( بلکه ند، آيا آن را نمياآمده بود. گذشته

و هنگامي که تو را  ﴾41﴿ اميدي به زنده شدن نداشتند.

گيرند )و بينند فقط به استهزا و تمسخرت ميمي

گويند:( آيا اين است کسي که خداوند او را به مي

به راستي نزديک  ﴾41﴿ عنوان پيامبر فرستاده است؟!.

اگر بر آن  -ان بود که ما را از )پرستش( معبودانم

گمراه کند، و چون عذاب را  -ورزيديمشکيبايي نمي

 تر است.ببينند خواهند دانست که چه کسي گمراه

اي کسي را که هوي و هوس خود را آيا ديده ﴾42﴿

 معبود خود گرفته است؟ آيا تو وکيل او خواهي بود؟!.

﴿43﴾ 
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وح َيعح 
َ
َمُعوَن أ ََثَُهمح يَسح كح

َ
نه أ
َ
مح َِتحَسُب أ

َ
قحلُوَنْۚ إحنح ُهمح أ

َضلُّ َسبحيًَل 
َ
نحَعَٰمح بَلح ُهمح أ

َ لَمح تََر إحََلَٰ  ٤٤إحَله َكٱۡلح
َ
أ

له َولَوح َشآَء َۡلََعلَُهۥ َساكحن   ح حَك َكيحَف َمده ٱلظ  ا ُثمه َرب 
َل   َس َعلَيحهح َدَلح مح َنَُٰه إحََلحَنا  ٤٥ َجَعلحَنا ٱلشه ُثمه َقَبضح

ي  َقبحض   حي َجَعَل لَُكُم  وَُهوَ  ٤٦ا ا يَسح َاس  ٱَّله حَل بلح ا ٱَله
حٓي وَُهَو  ٤٧ا ا وََجَعَل ٱنلهَهاَر نُُشور  َوٱنلهوحَم ُسَبات   ٱَّله

َا محنَ  نَزنلح
َ
َتحهحۚۦْ َوأ َ يََديح رَۡحح ُۢا َبنيح َ حتََٰيََٰح بُّشح رحَسَل ٱلر 

َ
 أ

َمآءح َمآء   ُحح  ٤٨ا َطُهور   ٱلسه ح ة   ـ ح َ نل  َ حهۦح بَِلح يحت   ب ا مه
 ُ قحَيُهۥ َون نحَعَٰم  سح

َ
َنآ أ ا َخَلقح ه َكثحي  محمه نَاَسح

َ
َولََقدح  ٤٩ا ا َوأ

فحَنَُٰه بَيحَنُهمح  ََثُ ٱنلهاسح إحَله َصه كح
َ
ََبَٰٓ أ
َ
ْ فَأ ُروا كه َذه َلح

ئحَنا  ٥٠ا ُكُفور   َية  َولَوح شح ح قَرح
ير   بَلََعثحَنا ِفح ُك   ٥١ا نهذح

َٰفحرحيَن َوَجَٰهحدح  َك
عح ٱلح َهاد  ُهم فَََل تُطح حهۦح جح  ٥٢ا ا َكبحي  ب

َريحنح َهََٰذا  َحح
حي َمَرَج ٱبلح ب  ۞وَُهَو ٱَّله فَُرات   َعذح

َجاج  وََجَعَل بَيحنَ 
ُ
زَخ  َوَهََٰذا محلحٌح أ ر  ا ُهَما بَرح ا وَححجح

حُجور   حمَ  ٥٣ا ُمه حي َخَلَق محَن ٱل ا َفَجَعلَُهۥ آءح بََّش  وَُهَو ٱَّله
ر  نََسب   هح ير  اُۗ َوََكَن رَ ا َوصح ُبُدوَن محن  ٥٤ا بَُّك قَدح َوَيعح
َٰ ُدونح ٱ ُۗ َوََكَن ٱلحََّكفحُر لََعَ ح َما ََل يَنَفُعُهمح َوََل يَُۡضُُّهمح َّلله

حهۦح َظهحي     ٥٥ا َرب 
 
 
 
 
 

 

 

فهمند؟ شنوند يا ميبري که بيشترشان مييا گمان مي

 ترند.آنان مانند چهارپايان هستند، بلکه اينان گمراه

اي که )کار( پروردگارت ننگريستهآيا در  ﴾44﴿

خواست آن چگونه سايه را گسترانيده است؟ و اگر مي

کرد، سپس خورشيد را دليل )گسترش( آن را ساکن مي

سوي خود باز را آهسته بهسپس آن ﴾45﴿ قرار داديم.

و اوست ذاتي که شب را برايتان  ﴾46﴿ گيريم.مي

را  پوشش، و خواب را ماية آسايش گرداند، و روز

و اوست ذاتي که  ﴾47﴿ )هنگام( برخاستن قرار داد.

آور فرستاد، و پيش از رحمتش )=باران( بادها را مژده

تا با آن  ﴾48﴿ از آسماني آبي پاک نازل کرديم.

اي را زنده گردانيم، و چهارپايان و )آب( سرزمين مرده

و  ﴾49﴿ ايم بنوشانيم.مردمان بسياري را که آفريده

باران( را درميانشان گوناگون نازل کرديم راستي آن )به

 تا پند گيرند، و بيشترِ مردمان جز سرِ ناسپاسي نداشتند.

خواستيم در هر شهر و آبادي بيم و اگر مي ﴾51﴿

پس، از کافران فرمان  ﴾51﴿ فرستاديم.اي ميدهنده

و  ﴾52﴿ مبر، و با قرآن با آنان به جهادي بزرگ بپرداز.

يا را در کنار هم روان ساخت، او ذاتي است که دو در

يکي شيرين و گوارا، و ديگري شور و تلخ است. و در 

و او  ﴾53﴿ ميان آن دو حاجز و مانع استواري قرار داد.

ذاتي است که از آب انساني را آفريد، آنگاه آنرا براي 

 پيوند نسبي و سببي قرارداد، و پروردگارت تواناست.

پرستند که به مي و به غير از خداوند چيزي را ﴾54﴿

رساند و بخشد، و زياني به آنان نميآنان سودي نمي

کافر پيوسته در راه سرکشي از پروردگارش )ديگران 

 ﴾55﴿ کند.را( پشتيباني مي
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ح   رحَسلحَنََٰك إحَله ُمبَّش 
َ
ٓ أ ير  َوَما قُلح َمآ  ٥٦ا ا َونَذح
سح 
َ
 أ

َ
ٍر إحَله َمن َشآَء أ جح

َ
َذ إحََلَٰ لُُكمح َعلَيحهح محنح أ ن َيتهخح

حهۦح َسبحيَل   ح  ٥٧ َرب  حي ََل َيُموُت َوتََوَّكه َۡح ح ٱَّله
لََعَ ٱلح

ۦح َخبحًيا  َبادحه حُذنُوبح عح حهۦح ب حۚۦْ َوَكََفَٰ ب ه دح َمح ححح ِبح  ٥٨وََسب 
تهةح  ۡرَض َوَما بَيحَنُهَما ِفح سح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح حي َخلََق ٱلسه ٱَّله
يهام  
َ
َتَوىَٰ لََعَ  أ َمَُٰن ُثمه ٱسح ِۖ ٱلرهحح حهۦح فَسح  ٱلحَعرحشح لح ب

ْ َوَما  ِإَوَذا قحيَل لَُهُم ْۤاوُدُجۡسٱ ٥٩ا َخبحي   حلرهِنَٰمۡح قَالُوا ل
ُمُرنَا َوَزاَدُهمح ُنُفور  

ح
حَما تَأ ُجُد ل نَسح

َ
َمَُٰن أ  ٦٠ا۩ ٱلرهحح
َمآءح بُُروج  َتَباَرَك  حي َجَعَل ِفح ٱلسه ا وََجَعَل فحيَها ٱَّله
َرَٰ  نحي  ا ا َوَقَمر  ج  سح حَل  ٦١ا مُّ حي َجَعَل ٱَله وَُهَو ٱَّله

لحَفة   َراَد  َوٱنلهَهاَر خح
َ
حَمنح أ َراَد ُشُكور  ل 

َ
وح أ
َ
َر أ كه ن يَذه

َ
 ٦٢ا أ

ُشوَن  حيَن َيمح ن  وَعحَباُد ٱلرهِنَٰمۡح ٱَّله ۡرضح َهوح
َ ا ِإَوَذا لََعَ ٱۡلح

ْ َسَلَٰم   َجَٰهحلُوَن قَالُوا
حيَن يَبحيُتوَن  ٦٣ا َخاَطَبُهُم ٱلح

َوٱَّله
د   حهحمح ُسجه حَرب  حيَن  ٦٤ا ا َوقحَيَٰم  ل حفح َوٱَّله َيُقولُوَن َربهَنا ٱصح

إحنهَها  ٦٥َعنها َعَذاَب َجَهنهَمۖۡ إحنه َعَذاَبَها ََكَن َغَراًما 
َتَقر    ٓ  ٦٦ا ا َوُمَقام  َسآَءتح ُمسح حيَن إحَذا ْ لَمح َوٱَّله نَفُقوا

َ
أ

 َ حفُواْ َول حَك قََوام  يُِسح َٰل َ َذ واْ َوََكَن َبنيح َُتُ  ٦٧ا مح َيقح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ﴾56﴿ ايم.رسان و بيم دهنده نفرستادهو تو را جز مژده 

بگو: من در برابر )ابالغ( اين )قرآن( هيچ مزدي از شما 

طلبم، ولي )پاداش من اين است که( هرکس نمي

 سوي پروردگارش راهي را درپيش گيرد.بخواهد به

بر خداوندي توکل کن که هميشه زنده است  و ﴾57﴿

ميرد، و با ستايش او را )به پاکي( ياد کن. و هرگز نمي

باشد بس و همين که او به گناهان بندگانش آگاه مي

ذاتي که آسمانها و زمين و آنچه را در  ﴾58﴿ است.

ميان آنهاست در شش روز آفريده، سپس بر عرش بلند 

ت فراوان است، پس از و مرتفع گرديد. او داراي رحم

که به کافران گفته و هنگامي ﴾59﴿ فرد آگاهي بپرس.

گويند: مي« شود: براي خداوند رحمان سجده کنيم

رحمان کسيت؟ ايا ما براي چيزي سجده کنيم که تو به 

 دهي؟ و اين امر بر گريز آنان افزود.ما دستور مي

خجسته است ذاتي که در آسمان برجهايي  ﴾61﴿

ر آن چراغ فروزان )خورشيد( و ماه تابان را آفريد و د

و اوست ذاتي که شب و روز را  ﴾61﴿ به وجود آورد.

پياپي مقرر داشت تا هر که خواهد پند گيرد يا 

و بندگان )خداوند( رحمان  ﴾62﴿ سپاسگذاري کند.

روند، و هنگامي آنانند که روي زمين فروتنانه راه مي

هند گويند: سالم بر که نادانان ايشان را مخاطب قرار د

و کساني که شب را با سجده و قيام براي  ﴾63﴿ شما.

و کساني که  ﴾64﴿ گذرانند.پروردگارشان مي

گويند: پروردگارا! عذاب جهنم را از ما دور بدار، مي

گمان دوزخ بي ﴾65﴿ گمان عذابش پايدار است.بي

و کساني که به  ﴾66﴿ بدترين قرارگاه و جايگاه است.

کنند، و بخل روي نميج کردن زيادههنگام خر

 ورزند، و بين اين، )دو راه( اعتدال پيش گيرند.نمي

﴿67﴾ 
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ح إحَلَٰهً  ُعوَن َمَع ٱَّلله حيَن ََل يَدح ُتلُوَن َوٱَّله ا َءاَخَر َوََل َيقح
نُوَنْۚ َوَمن  ح َوََل يَزح َق 

حٱۡلح  ب
ُ إحَله ِتح َحرهَم ٱَّلله

َس ٱله ٱنلهفح
حَك يَلح  َٰل َعلح َذ ثَام  َيفح

َ
يَُضََٰعفح ََلُ ٱلحَعَذاُب يَوحَم  ٦٨ا َق أ
ُِلح  إحَله َمن تَاَب َوَءاَمَن  ٦٩فحيهۦح ُمَهانًا ٱلحقحَيََٰمةح َوَيخح
ح ا  َصَٰلحح  وََعمحَل َعَمَل   ُ َسي  ُل ٱَّلله ح ْوَلَٰٓئحَك ُيَبد 

ُ
اتحهحمح فَأ

ُ َغُفور  َوََكَن ٱ َحَسَنَٰت    يم  َّلله َوَمن تَاَب  ٧٠ا ا رهحح
حنهُهۥ َيُتوُب َعمحَل َصَٰلحح  وَ  ح َمَتاب  ا فَإ حيَن  ٧١ا إحََل ٱَّلله َوٱَّله

واْ  وَر ِإَوَذا َمرُّ َهُدوَن ٱلزُّ ْ كحَرام  ََل يَشح وا وح َمرُّ غح
حٱلله  ٧٢ا ب

حُرواْ أَِب حيَن إحَذا ُذك  واْ َعلَيحَها ُصم   َوٱَّله حهحمح لَمح ََيحرُّ ا تََٰيَٰتح َرب 
َيان   ح  ٧٣ا وَُعمح َربهَنا َهبح نَلَا محنح يَن َيُقولُوَن َوٱَّله

نُي   عح
َ
ةَ أ َٰتحَنا قُره حتَٰيه َنا َوُذر  َوَٰجح زح

َ
َعلحَنا  أ حلحُمتهقحنَي إحَماًما َوٱجح ل
َن فحيَها  ٧٤ وح واْ َوُيَلقه حَما َصََبُ فََة ب ُغرح

َن ٱلح ْوَلَٰٓئحَك َُيحَزوح
ُ
أ
حيَن فحيَهاْۚ  ٧٥وََسَلًَٰما  َِتحيهة   ا َتَقر   َحُسَنتح ُمسح َخَِٰلح
بَ  ٧٦ا َوُمَقام   ۖۡ قُلح َما َيعح ََل ُدََعٓؤُُكمح ح لَوح  بحُكمح َرَب 

ْ ُؤا
حَزاَمُۢا  بحُتمح فََسوحَف يَُكوُن ل   ٧٧َفَقدح َكذه

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

و کساني که همراه با اهلل معبود ديگري را به فرياد 

خوانند، و جاني را که خداوند )خونش را( حرام نمي

کنند و هر کشند، و زنا نميميکرده است جز به حق ن

عذاب او  ﴾68﴿ بيند.کس چنين کند کيفر آن را مي

گردد و خوار و ذليل جاودانه در قيامت دو چندان مي

مگر کسي که توبه کند و   ﴾69﴿ ماند.در عذاب مي

ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، پس اينانند که 

ند و کها تبديل ميهايشان را به نيکيخداوند بدي

و هرکس توبه  ﴾71﴿ خداوند آمرزندة مهربان است.

سوي خدا کند و کار شايسته انجام دهد همانا که او به

و کساني که بر باطل گواهي  ﴾71﴿ گردد.باز مي

دهند، و چون بر )کار و سخن( بيهوده بگذرند، نمي

و کساني که چون به  ﴾72﴿ گذرند.بزرگوارانه مي

ه شوند همسان کران و آيات پروردگارشان پند داد

که و کساني ﴾73﴿ افتند.نابينايان بر آن فرو نمي

گويند: پروردگارا! از همسران و فرزندانمان آن به ما مي

عنايت کن که ماية روشني چشم باشد، و ما را پيشواي 

اينان به پاس آنکه بردباري  ﴾74﴿ پرهيزگاران بگردان.

ر آنجا سالم و يابند، و دکردند، به مقامي بلند دست مي

در آنجا جاودانه  ﴾75﴿ کنند.درود دريافت مي

 ﴾76﴿ مانند، قرارگاهي خوب و مقامي نيکو است.مي

گو: اگر عبادت و دعايتان نباشد، پروردگار من به شما ب

گمان تکذيب کرديد و )نتيجة بد( آن اعتنايي ندارد، بي

 ﴾77﴿ مالزم شما خواهد بود.
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َعَراءح   ُسوَرةُ الشُّ
يمح ِمۡسِب ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح   ٱَّلله

ُمبحنيح  ١طٓسٓم 
ح كحَتَٰبح ٱل

حلحَك َءاتََٰيَُٰت ٱلح لََعلهَك  ٢ت
ع   َله  َبَٰخح

َ
َسَك أ محنحنَي نهفح حلح  ٣يَُكونُواْ ُمؤح  ُنََن 

ح
هَشأ إحن ن

َمآءح َءايَة   حَن ٱلسه يحهحم م 
َنَُٰقُهمح لََها َفَظلهتح  َعلَ عح

َ
أ

عحنَي  تح  ٤َخَٰضح
ح
ر  َوَما يَأ

حن ذحكح حَن ٱلرهِنَٰمۡح  يهحم م  م 
نَي ُُمحَدٍث  رحضح  َعنحُه ُمعح

ْ بُواْ  ٥إحَله ََكنُوا َفَقدح َكذه
زحُءوَن  َتهح حهۦح يَسح  ب

ْ ْ َما ََكنُوا ُؤا ۢنَبَٰٓ
َ
تحيهحمح أ

ح
َو لَمح  ٦فََسَيأ

َ
أ

ج   ح َزوح
ۢنَبتحَنا فحيَها محن ُك 

َ
ۡرضح َكمح أ

َ ْ إحََل ٱۡلح ا  يََروح
ۖۡ  إحنه  ٧َكرحيٍم  حَك ٓأَليَة  َٰل ََثُُهم  ِفح َذ كح

َ
َوَما ََكَن أ

محنحنَي مُّ  يُم  ٨ؤح َعزحيُز ٱلرهحح
ِإَوذح  ٩ِإَونه َربهَك لَُهَو ٱلح

َٰلحمحنَي  نح ٱئحتح ٱلحَقوحَم ٱلظه
َ
قَوحَم  ١٠نَاَدىَٰ َربَُّك ُموََسَٰٓ أ
ََل َيتهُقوَن 

َ
َنْۚ أ ن  ١١فحرحَعوح

َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ ح إحّن ح قَاَل َرب 

ح  حَساّنح  ١٢بُونح يَُكذ  رحي َوََل يَنَطلحُق ل يُق َصدح َوَيضح
لح إحََلَٰ َهَُٰروَن  رحسح

َ
ه َذۢنب   ١٣فَأ ن  َولَُهمح لََعَ

َ
َخاُف أ

َ
فَأ

ُتلُونح  ۖۡ فَٱذحَهَبا أَِبقَاَل  ١٤َيقح ٓۖۡ إحنها َمَعُكم َُكه تََٰيَٰتحَنا
َتمحُعوَن  سح َن َفُقوََلٓ إحنها رَُسوُل  ١٥مُّ تحَيا فحرحَعوح

ح
ح  فَأ َرب 

َٰٓءحيَل  ١٦ٱلحَعَٰلَمحنَي  َر ٓ إحسح  َمَعَنا بَّنح
لح رحسح
َ
نح أ
َ
لَمح  ١٧ أ

َ
َقاَل أ

د   حَك فحيَنا َوَلح نحنَي نَُرب   ١٨ا َوبَلحثحَت فحيَنا محنح ُعُمرحَك سح
َٰفحرحيَن  َك

نَت محَن ٱلح
َ
ِتح َفَعلحَت َوأ

لََتَك ٱله َوَفَعلحَت َفعح
١٩ 
 
 
 

 

 

 سوره شعراء
 

 ندة مهربانبه نام خداوند بخش
 

 ﴾2﴿ اين آيات کتاب مبين است. ﴾1﴿ طا. سين. ميم.

آورند خويشتن را به شايد تو از آنکه آنان ايمان نمي

اگر ما بخواهيم از آسمان معجزه ﴾3﴿ نابودي بکشاني!.

 فرستيم که در برابرش گردن نهند.اي بر آنان فرو مي

اي از سوي گونه موعظه و اندرز تازهو هيچ ﴾4﴿

گردان آيد مگر اينکه از آن رويد رحمان نميخداون

به راستي که تکذيب کردند و در اسرع  ﴾5﴿ هستند.

گرفتند به آنها وقت خبر چيزي که به ريشخندش مي

اند که چقدر آيا به زمين ننگريسته ﴾6﴿ خواهد رسيد.

 ﴾7﴿ ايم؟.از هرگونه )گياه( ارزشمندي در آن رويانده

اي است، و بيشتر آنان مؤمن گمان در اين کار نشانهبي

و بدون شک پروردگار تو چيرة مهربان  ﴾8﴿ نيستند.

و آنگاه که پروردگارت موسي را ندا داد  ﴾9﴿ است.

قوم فرعون آيا  ﴾11﴿ سوي قوم ستمکار برو.که به

)موسي( گفت: پروردگارا!  ﴾11﴿ پرهيزند؟!.نمي

و دلم تنگ  ﴾12﴿ ترسم که مرا تکذيب کنند.مي

شود، پس به پيش هارون و زبانم گشوده نميگردد مي

ترسم و آنان گناهي بر من دارند، و مي ﴾13﴿ بفرست.

فرمود: چنين نيست. پس هر دوي  ﴾14﴿ که مرا بکشند.

هاي ما برويد، همانا ما با شما هستيم و شما با نشانه

پس به نزد فرعون آييد و بگوييد:  ﴾15﴿ شنويم.مي

اينکه  ﴾16﴿ ار جهانيانيم.همانا ما فرستادگان پروردگ

)فرعون( گفت: )اي  ﴾17﴿ اسرائيل را با ما بفرست.بني

موسي!( آيا ما تو را در کودکي ميان خود پرورش 

 نداديم؟ و سالها از عمرت در بين ما ماندگار نبودي؟.

و آن کار بدي که انجام دادي از تو سرزد و تو  ﴾18﴿

 ﴾19﴿ از ناسپاساني.
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ٓ إح  حنَي ذ  قَاَل َفَعلحُتَها ٓال  ۠ محَن ٱلضه نَا
َ
َفَفَررحُت  ٢٠ا َوأ
ُتُكمح  فح ا خح م  محنُكمح لَمه ح ُحكح وََهَب َلح َرَب 
ّنح فَ

ا وََجَعلَ
حُمرحَسلحنَي  َمة   ٢١محَن ٱل حعح حلحَك ن نح َعبهدته َوت

َ
ه أ َتُمنَُّها لََعَ

َٰٓءحيَل  َر ٓ إحسح ُن َوَما َربُّ ٱلحَعَٰلَمحنيَ  ٢٢بَّنح  ٢٣ قَاَل فحرحَعوح
ٓۖۡ إحن ُكنُتم  ۡرضح َوَما بَيحَنُهَما

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح قَاَل َربُّ ٱلسه
وقحنحنيَ  َتمحُعوَن  ٢٤ مُّ ََل تَسح

َ
ۥٓ أ ََلُ حَمنح َحوح قَاَل  ٢٥قَاَل ل

لحنَي  وه
َ حُكُم ٱۡلح قَاَل إحنه  ٢٦َربُُّكمح َوَربُّ َءابَآئ

ُنون   َل إحََلحُكمح لََمجح رحسح
ُ
حٓي أ قَاَل َربُّ  ٢٧ رَُسولَُكُم ٱَّله

قحلُونَ  ٓۖۡ إحن ُكنُتمح َتعح رحبح َوَما بَيحَنُهَما َمغح
ح حقح َوٱل َمّشح

ح  ٢٨ ٱل
َعلَنهَك محَن  جح

َ
حي َۡل َت إحَلًَٰها َغيح

َذح حنح ٱَّته قَاَل لَئ
ُجونحنَي  حَمسح ء   ٢٩ٱل حََشح ئحُتَك ب َولَوح جح

َ
بحني   قَاَل أ  ٣٠ مُّ

تح 
ح
قح  قَاَل فَأ َٰدح ٓ إحن ُكنَت محَن ٱلصه حهۦح لحََّقَٰ  ٣١نَي ب

َ
فَأ

َبان   َ ُثعح حَذا هح بحني   َعَصاهُ فَإ َ  ٣٢مُّ حَذا هح َونََزَع يََدهُۥ فَإ
رحيَن  َٰظح حلنه ۥٓ إحنه َهََٰذا  ٣٣َبيحَضآُء ل ََلُ َمََلح َحوح

حلح قَاَل ل
ٌر َعلحيم   كُ  ٣٤ لََسَٰحح ۡرضح

َ
حنح أ ن َُيحرحَجُكم م 

َ
م يُرحيُد أ
ُمُروَن 

ح
ۦح َفَماَذا تَأ رحه حح حسح َخاُه َوٱبحَعثح  ٣٥ب

َ
هح َوأ رحجح

َ
قَالُٓواْ أ

حيَن  حنح َحَّٰشح َمَدآئ
ح اٍر َعلحيم   ٣٦ِفح ٱل ح َسحه

حُكل  تُوَك ب
ح
 يَأ

م   ٣٧ حمحيَقَٰتح يَوح َحَرُة ل لُوم   فَُجمحَع ٱلسه عح َوقحيَل  ٣٨ مه
حَتمحُعوَن  نُتم ُمُّ

َ
حلنهاسح َهلح أ   ٣٩ل

 
 
 
 
 
 

از )موسي( گفت: آن را آنگاه مرتکب شدم که 

و چون از شما ترسيدم، از شما  ﴾21﴿ سرگشتگان بودم.

گريختم، آنگاه پروردگارم به من دانش بخشيد، و مرا 
و آيا اين که  ﴾21﴿ از رسالت يافتگان گرداند.

اي نعمتي است اسرائيل را به بندگي و بردگي گرفتهبني

فرعون گفت:  ﴾22﴿ نهي؟!.که )آن را( بر من منت مي

)موسي( گفت:   ﴾23﴿ کيست؟. پروردگار جهانيان

پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان اين دو است 

)فرعون( به اطرافيان خود  ﴾24﴿ اگر اهل يقين هستيد.

)موسي( گفت: پرودگارا  ﴾25﴿ شنويد!.گفت: آيا نمي

 ﴾26﴿ شما و پروردگار نياکان پيشينيان شماست.

 سوي شماگمان پيامبرتان که به)فرعون( گفت: بي

)موسي( گفت:  ﴾27﴿ فرستاده شده ديوانه است.

پروردگار مشرق و مغرب و همة چيزهايي است که 
 ﴾28﴿ کنيد.درميان آن دو قرار دارد، اگر درک مي

)فرعون( گفت: اگر غير از من معبودي برگزيني تو را 
)موسي( گفت: آيا  ﴾29﴿ از زمرة زندانيان خواهم کرد.

)فرعون(  ﴾31﴿م؟.اگر چيز آشکاري هم برايت بياور
آنگاه  ﴾31﴿ گفت: اگر از راستگوياني آن را بياور.

 عصايش را انداخت پس بناگاه اژدهاي آشکاري شد.
و دست خود را بيرون آورد، پس ناگهان  ﴾32﴿

 ﴾33﴿ ديدند.بينندگان آن را سفيد و روشن مي

)فرعون( به اشراف و بزرگان دوروبر خود گفت: 
خواهد با مي ﴾34﴿ ت.گمان اين جادوگري داناسبي

جادوي خود شما را از سرزمينتان بيرون کند، پس شما 
گفتند: او و برادرش را  ﴾35﴿ دهيد؟.چه فرمان مي

مهلت بده، و افرادي را به تمام شهرها)ي مصر( بفرست 
تا هر جادوگر  ﴾36﴿ آوري کنند.تا جادوگران را جمع

ه آنگا ﴾37﴿ .ماهر و دانايي را به نزد تو بياورند
 جادوگران در ميعاد روزي معين گرد آورده شدند.

 آئيد؟.و به مردم گفته شد: آيا شما گرد مي ﴾38﴿
﴿39﴾  
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َغَٰلحبحنَي لَعَ 
ْ ُهُم ٱلح َحَرَة إحن ََكنُوا َنا نَتهبحُع ٱلسه

ا   ٤٠له فَلَمه
ًرا إحن ُكنها  جح

َ
حنه نَلَا َۡل ئ

َ
َن أ ْ لحفحرحَعوح َحَرُة قَالُوا َجآَء ٱلسه

َغَٰلحبحنَي ََنح 
همحَن قَاَل َنَعمح ِإَونهُكمح إحذ   ٤١ُن ٱلح ا ل
حنَي  ب ُمَقره

ح وََسَٰٓ  ٤٢ٱل لحُقونَ قَاَل لَُهم مُّ نُتم مُّ
َ
ٓ أ ْ َما لحُقوا

َ
 أ

َن إحنها  ٤٣ حعحزهةح فحرحَعوح  ب
ْ يهُهمح َوَقالُوا َبالَُهمح وَعحصح ْ حح ا لحَقوح

َ
فَأ

ُن ٱلحَغَٰلحُبوَن  لحََّقَٰ ُموََسَٰ  ٤٤نَلَحح
َ
َ فَأ حَذا هح  َعَصاُه فَإ
فحُكوَن 

ح
يَن  ٤٥تَلحَقُف َما يَأ دح َحَرةُ َسَٰجح َ ٱلسه َّقح

لح
ُ
 ٤٦فَأ
ح ٱلحَعَٰلَمحنَي  حَرب   َءاَمنها ب

ْ ح ُموََسَٰ َوَهَُٰروَن  ٤٧قَالُٓوا َرب 
ۖۡ إحنهُهۥ  ٤٨ نح َءاَذَن لَُكمح

َ
قَاَل َءاَمنُتمح ََلُۥ َقبحَل أ

حي َعلهَمُكُم  َر فَلََسوحَف لََكبحيُُكُم ٱَّله حح ح ٱلس 
َلَٰف   حنح خح رحُجلَُكم م 

َ
يَُكمح َوأ يحدح

َ
َعنه أ ح َقط 

ُ
لَُموَنْۚ َۡل  َتعح

 
ُ
َعحنَي َوَۡل َجح

َ
حَبنهُكمح أ حَنا  ٤٩َصل  آ إحََلَٰ َرب  ۖۡ إحنه َ قَالُواْ ََل َضيح

ن  ٥٠ُمنَقلحُبوَن 
َ
فحَر نَلَا َربَُّنا َخَطََٰيََٰنآ أ ن َيغح

َ
َمُع أ إحنها َنطح

محنحنَي ُكنهآ  حُمؤح َل ٱل وه
َ
ح  ٥١أ َسح

َ
نح أ
َ
وحَحيحَنآ إحََلَٰ ُموََسَٰٓ أ

َ
۞َوأ
تهَبُعوَن  حعحَبادحٓي إحنهُكم مُّ ُن ِفح  ٥٢ب رحَسَل فحرحَعوح

َ
فَأ

حيَن  حنح َحَّٰشح َمَدآئ
ح ذحَمة   ٥٣ٱل ح ُؤََلٓءح لَّشح قَلحيلُوَن  إحنه َهَٰٓ
حُظوَن  ٥٤ َغآئ

ُروَن ِإَونها ۡلََ  ٥٥ِإَونهُهمح نَلَا لَ  ٥٦محيٌع َحَٰذح
َٰت   حن َجنه َنَُٰهم م  رَجح خح

َ
 َوَمَقام   َوُكُنوز   ٥٧ وَُعُيون   فَأ
َٰٓءحيَل  ٥٨ م  َكرحي َر ٓ إحسح َنََٰها بَّنح

َرثح وح
َ
حَكۖۡ َوأ  ٥٩َكَذَٰل
حقحنَي  َبُعوُهم مُّّشح تح

َ
  ٦٠فَأ

 تا اگر جادوگران پيروز شوند ما از آنان پيروي کنيم.

، به فرعون گفتند: وقتي که جادوگران آمدند ﴾41﴿

 ﴾41﴿ اگر ما چيره شويم آيا پاداشي خواهيم داشت؟.

گمان شما آنگاه از مقربان )فرعون( گفت: بله! و بي

موسي به آنان گفت: آنچه را که  ﴾42﴿ خواهيد بود.

پس آنان ريسمانها  ﴾43﴿ خواهيد بيفکنيد، بيفکنيد.مي

و عصاهايشان را افکندند و گفتند: به بزرگي فرعون 

آنگاه موسي  ﴾44﴿ گمان ما چيره و پيروزيم.قسم! بي

عصايش را انداخت، ناگهان )اژدهايي شد که( 

پس جادوگران  ﴾45﴿ هاي آنان را بلعيد.ساخته

گفتند: به پروردگار  ﴾46﴿ کنان بر زمين افتادند.سجده

پروردگار موسي و  ﴾47﴿ ايم.جهانيان ايمان آورده

پيش از آنکه به شما )فرعون( گفت: آيا  ﴾48﴿ هارون.

گمان او بزرگترتان اجازه دهم به او ايمان آورديد؟ بي

است که به شما جادو آموخته است. پس خواهيد 

دانست، حتماً دستها و پاهاي شما را برخالف جهت 

گردانم و همگيِ شما را به دار خواهم همديگر قطع مي

گفتند: باکي نيست، به درستي که ما  ﴾49﴿ آويخت.

همانا ما  ﴾51﴿ گرديم.پروردگارمان باز مي سويبه

اميدواريم که پروردگارمان گناهانمان را از آن روي 

و  ﴾51﴿ ايم بيامرزد.که نخستين ايمان آورندگان بوده

به موسي وحي کرديم که بندگانم را شبانه ببر، شما 

آنگاه فرعون  ﴾52﴿ شويد.حتماً تعقيب مي

)و به  ﴾53﴿ گردآورندگان را به شهرها فرستاد.

مأموران دستور داد که به اهالي شهرها بگويند:( همانا 

و به راستي  ﴾54﴿ اينها گروه اندک و ناچيزي هستند.

و ما گروهي  ﴾55﴿ اند.که آنان ما را به خشم آورده

را از ميان باغها و و ما آنان ﴾56﴿ محتاط هستيم.

و )ايشان را( از ميان  ﴾57﴿ ها بيرون کرديم.چشمه

اينچنين  ﴾58﴿ ا و منزلگاههاي نيک بدر کرديم.گنجه

)آنها را به عذاب خود گرفتار ساختيم( و آنها را ميراث 

آنگاه به هنگام طلوع آفتاب  ﴾59﴿ اسرائيل نموديم.بني

 ﴾61﴿ را تعقيب کردند.آنان
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 َٰٓ ا تََر َحَُٰب مُ  َءافَلَمه صح
َ
َعانح قَاَل أ َمح

وََسَٰٓ إحنها ٱۡلح
َرُكوَن  ۖۡ قَا ٦١لَُمدح ٓ ينح  َل َُكه دح ح َسَيهح َ َرَب   ٦٢إحنه َمَعح

 ۡۖ َر َحح حَعَصاَك ٱبلح حب ب  نح ٱۡضح
َ
ٓ إحََلَٰ ُموََسَٰٓ أ وحَحيحَنا

َ
فَأ

ق    فحرح
يمح  فَٱنَفلََق فَََّكَن ُكُّ وحدح ٱلحَعظح َنا  ٦٣َكٱلطه لَفح زح

َ
َوأ

َعحنَي  ٦٤َثمه ٱٓأۡلَخرحيَن  َجح
َ
ۥٓ أ َعُه َنَيحَنا ُموََسَٰ َوَمن مه

َ
َوأ

َنا ٱٓأۡلَخرحيَن  ٦٥
َرقح غح
َ
ۖۡ  ٦٦ُثمه أ حَك ٓأَليَة  َٰل َوَما  إحنه ِفح َذ
محنحنَي ََكَن  ؤح ََثُُهم مُّ كح
َ
َعزحيُز  ٦٧أ

ِإَونه َربهَك لَُهَو ٱلح
يُم   إحبحَرَٰهحيَم  ٦٨ٱلرهحح

َ
يحهحمح َنَبأ

بحيهح  ٦٩َوٱتحُل َعلَ
َ
إحذح قَاَل ۡلح

ُبُدونَ  َنام  قَالُواْ نَ  ٧٠ َوقَوحمحهۦح َما َتعح صح
َ
ُبُد أ ا َفَنَظلُّ لََها عح

َٰكحفحنَي  ُعوَن قَاَل َهلح  ٧١َع َمُعونَُكمح إحذح تَدح وح  ٧٢يَسح
َ
أ

وَن  وح يَُۡضُّ
َ
ٓ َءابَآَءنَا  ٧٣يَنَفُعونَُكمح أ نَا ْ بَلح وََجدح قَالُوا

َعلُوَن  حَك َيفح ُبُدوَن  ٧٤َكَذَٰل ا ُكنُتمح َتعح ُتم مه فََرَءيح
َ
قَاَل أ

نُتمح َوءَ  ٧٥
َ
قحَدُموَن أ

َ حنهُهمح َعُدو    ٧٦ابَآؤُُكُم ٱۡلح ٓ  فَإ ح
إحَله َل 

ينح  ٧٧َربه ٱلحَعَٰلَمحنَي  دح حي َخلََقّنح َفُهَو َيهح
 ٧٨ٱَّله

قحنيح  عحُمّنح َويَسح حي ُهَو ُيطح
ُت َفُهَو  ٧٩َوٱَّله ِإَوَذا َمرحضح

فحنيح  حي يُمحيتُّنح ُثمه ُُيحيحنيح  ٨٠يَشح
  ٨١َوٱَّله

َ
حٓي أ َمُع َوٱَّله طح

فحَر َلح َخطحٓي  ن َيغح
َ
حينح أ ح َهبح َلح  ٨٢ِتح يَوحَم ٱل  َرب 

م   نَي ُحكح َٰلححح حٱلصه ّنح ب حقح
ۡلح
َ
  ٨٣ا َوأ

 
 
 
 
 
 
 

که هردو گروه همديگر را ديدند، ياران پس هنگامي

)موسي(   ﴾61﴿ شويم.موسي گفتند: قطعاً ما گرفتار مي

هنمودم گفت: چنين نيست، پروردگارم با من است، و ر

پس به موسي وحي کرديم که  ﴾62﴿ خواهد کرد.

عصاي خود را به دريا بزن، آنگاه )دريا( شکافت و هر 

و ديگران را  ﴾63﴿ بخشي مانند کوه بزرگي گرديد.

و موسي و همة  ﴾64﴿ )نيز( در آنجا نزديک آورديم.

سپس ديگران را  ﴾65﴿ همراهانش را نجات داديم.

اي اين )ماجرا( نشانه گمان دربي ﴾66﴿ غرق کرديم.

گمان و بي ﴾67﴿ است، و بيشترشان مؤمن نبودند.

و خبر ابراهيم  ﴾68﴿ پروردگارت توانا و مهربان است.

که به پدر و قومش هنگامي ﴾69﴿ را براي آنان بخوان.

 مانيم.پرستيد؟. عبادتشان ماندگار ميگفت: چه مي

پرستيم، و هميشه بر هايي را ميگفتند: بت ﴾71﴿

گفت: آيا  ﴾71﴿ مانيم.عبادتشان ماندگار مي

خوانيد صداي شما را که آنها را به کمک ميهنگامي

بخشند، يا زيان يا به شما سود مي ﴾72﴿ شنوند؟.مي

گفتند: نه، اما پدران و نياکان خود  ﴾73﴿ رسانند؟.مي

گفت: آيا  ﴾74﴿ اند.کردهايم که چنين ميرا ديده

شما و  ﴾75﴿ پرستيد؟!.مي بينيد که چه چيزي رامي

بدون شک همة آنها دشمن  ﴾76﴿ پدران پيشين شما.

آن ذاتي  ﴾77﴿ من هستند، به جز پروردگار جهانيان.

 ﴾78﴿ کند.که مرا آفريده است و هم او مرا هدايت مي

دهد، و )آشاميدني( آن خداوندي که مرا غذا مي

و چون بيمار شوم اوست که مرا شفا  ﴾79﴿ نوشاند.مي

ميراند، سپس و آن خداوندي که مرا مي ﴾81﴿ دهد.مي

وخداوندي که اميدوارم  ﴾81﴿ گرداند.ام ميزنده

پروردگارا! به  ﴾82﴿ گناهانم را در روز جزا بيامرزد.

 من حکمت ببخش، و مرا از زمرة شايستگان بگردان.

﴿83﴾  



 سوره شعراء                         372                                                      ترمجه معانى قرآن كريم     
 

 

ق   دح حَساَن صح ح ل
َعل َل  رحيَن  َوٱجح ّنح  ٨٤ِفح ٱٓأۡلخح

َعلح َوٱجح
ٓ إحنهُهۥ ََكَن محَن  ٨٥ٱنلهعحيمح محن َوَرثَةح َجنهةح  َبح

َ
فحرح ۡلح َوٱغح

حنَي  ٓال  يَوحَم ََل يَنَفُع  ٨٧َوََل َُّتحزح يح يَوحَم ُيبحَعُثوَن  ٨٦ٱلضه
َِت ٱ ٨٨َوََل َبُنوَن  َمال  

َ
ب  إحَله َمنح أ

حَقلح َ ب  ٨٩ َسلحيم   َّلله
حلحُمتهقحنَي  َنهُة ل لحَفتح ٱۡلح زح

ُ
يُم  ٩٠َوأ َحح حزَتح ٱۡلح َوُبر 

َغاوحيَن 
حلح ُبُدوَن  ٩١ل َن َما ُكنُتمح َتعح يح

َ
 ٩٢َوقحيَل لَُهمح أ

وَن  ُ وح يَنَتِصح
َ
ونَُكمح أ ح َهلح يَنُِصُ  ٩٣محن ُدونح ٱَّلله
ْ فحيَها ُهمح َوٱلحَغاوُۥَن  وَُجُنوُد إحبحلحيَس  ٩٤فَُكبحكحُبوا

َُعوَن  َجح
َ
ْ وَُهمح فحيَها ََيحتَ  ٩٥أ ُموَن قَالُوا ح إحن  ٩٦صح تَٱَّلله

َفح َضَلَٰل  
بحنٍي  ُكنها لَ ح  ٩٧مُّ حَرب  حيُكم ب  نَُسو 

إحذح
ٓ إحَله  ٩٨ٱلحَعَٰلَمحنَي  َضلهَنا

َ
ٓ أ رحُموَن َوَما ُمجح

ح َفَما نَلَا  ٩٩ٱل
يٍق َۡححيم   ١٠٠محن َشَٰفحعحنَي  نه نَلَا فَلَوح  ١٠١ َوََل َصدح

َ
أ

ة   حمُ  َكره محنحنيَ َفَنُكوَن محَن ٱل ۖۡ  ١٠٢ ؤح حَك ٓأَليَة  َٰل َوَما  إحنه ِفح َذ
محنحنَي ََكَن  ؤح ََثُُهم مُّ كح
َ
َعزحيُز  ١٠٣أ

ِإَونه َربهَك لَُهَو ٱلح
يُم  حُمرحَسلحنَي  ١٠٤ٱلرهحح بَتح قَوحُم نُوٍح ٱل إحذح َقاَل  ١٠٥َكذه

ََل َتتهُقوَن 
َ
ُخوُهمح نُوٌح أ

َ
إحّن ح لَُكمح رَُسوٌل  ١٠٦لَُهمح أ
محني  
َ
ْ ٱ ١٠٧ أ يُعونح فَٱتهُقوا طح

َ
َ َوأ سح  ١٠٨َّلله

َ
ٓ أ لُُكمح َوَما

ح ٱلحَعَٰلَمحنَي  َٰ َرب 
رحَي إحَله لََعَ جح

َ
رٍِۖ إحنح أ جح

َ
 ١٠٩َعلَيحهح محنح أ

يُعونح  طح
َ
َ َوأ َبَعَك  ١١٠فَٱتهُقواْ ٱَّلله محُن لََك َوٱته نُؤح

َ
۞قَالُٓواْ أ

َذلُوَن  رح
َ   ١١١ٱۡلح

 يندگان برجاي بگذار.و براي من نام نيک در ميان آ

 و مرا از وارثان بهشت پرناز و نعمت بگردان. ﴾84﴿

 گمان او از گمراهان بود.و پدرم را بيامرز، بي ﴾85﴿

 شوند.و مرا رسوا مکن روزي که برانگيخته مي ﴾86﴿

روزي که اموال و اوالد )هيچ( سودي  ﴾87﴿

يابد و بلکه تنها کسي )نجات مي ﴾88﴿ رسانند.نمي

 ﴾89﴿ بيند( که با دلي پاک نزد خداوند بيايد.سود مي

و )در آن هنگام( بهشت براي پرهيزگاران نزديک 

و دوزخ براي گمراهان آشکار  ﴾91﴿ شود.گردانده مي

شود: کجا هستند و به آنها گفته مي ﴾91﴿ گردد.مي

 کرديد؟!.معبوداني که )آنها را( پيوسته عبادت مي

آيا شما را ياري  )معبودهايي( غير از خدا،  ﴾92﴿

پس،  ﴾93﴿ دهند؟.را ياري ميکنند يا خويشتنمي

 شوند.آنان و گمراهان پياپي در آن )جهنم( افکنده مي

و )نيز( لشکريان شيطان همگي )به دوزخ افکنده  ﴾94﴿

پردازند آنان در آنجا به کشمکش مي ﴾95﴿ شوند(.مي

سوگند به خدا ما در گمراهي  ﴾96﴿ گويند:.و مي

آنگاه که شما را با پروردگار  ﴾97﴿ ري بوديم.آشکا

و ما را جز گناهکاران  ﴾98﴿ ساختيم.جهانيان برابر مي

)اينک( ما هيچ شفاعت   ﴾99﴿ اند.گمراه نکرده

و هيچ دوست صميمي و  ﴾111﴿ اي نداريم.کننده

گشتيم کاش )به دنيا( بر مي ﴾111﴿ دلسوزي )نداريم(.

گمان در اين بي ﴾112﴿ شديم.تا از زمرة مؤمنان مي

و قطعاً  ﴾113﴿ اي است، و بيشترشان مؤمن نيستند.نشانه

قوم نوح  ﴾114﴿ پروردگارت توانا و مهربان است.

چون برادرشان نوح  ﴾115﴿ پيامبران را تکذيب کردند.

همانا من  ﴾116﴿ داريد؟.به آنان گفت: آيا پروا نمي

د و از از خدا بترسي ﴾117﴿ برايتان رسولي امين هستم.

من در مقابل اين دعوت هيچ  ﴾118﴿ من اطاعت کنيد.

خواهم مزد من جز بر پروردگار مزدي از شما نمي

پس از خداوند بترسيد و از من  ﴾119﴿ جهانيان نيست.

گفتند: آيا به تو ايمان بياوريم  ﴾111﴿ اطاعت کنيد.

 ﴾111﴿ اند؟!.حال آنکه فرومايگان از تو پيروي کرده
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َملُوَن قَاَل َوَما عح  ْ َيعح حَما ََكنُوا مح ب
َساُبُهمح  ١١٢لح إحنح حح

ُعُروَن  ِۖ لَوح تَشح ح َٰ َرَب 
محنحنَي  ١١٣إحَله لََعَ حُمؤح حَطارحدح ٱل نَا۠ ب

َ
َوَمآ أ

ير   ١١٤ ۠ إحَله نَذح نَا
َ
بحني   إحنح أ حن لهمح تَنَتهح  ١١٥مُّ  لَئ

ْ قَالُوا
حَمرحُجومحنَي  ح إحنه  ١١٦تََٰيَُٰنوُح تَلَُكوَننه محَن ٱل َقاَل َرب 

بُونح  َتحح بَيحّنح َوَبيحَنُهمح َفتحح   ١١٧قَوحّمح َكذه
ا َوََن حّنح فَٱفح

محنحنَي َوَمن  حُمؤح َ محَن ٱل َعح َعُهۥ ِفح  ١١٨مه َنَيحَنَُٰه َوَمن مه
َ
فَأ

ُحونح  حَمشح َاقحنَي  ١١٩ ٱلحُفلحكح ٱل ُد ٱبلح َنا َبعح َرقح غح
َ
إحنه  ١٢٠ُثمه أ

حَك ٓأَليَ  َٰل ۖۡ ِفح َذ محنحنَي َوَما ََكَن  ة  ؤح ََثُُهم مُّ كح
َ
ِإَونه  ١٢١أ
يُم  َعزحيُز ٱلرهحح

بَتح  ١٢٢َربهَك لَُهَو ٱلح حُمرحَسلحنَي  َكذه ََعٌد ٱل
ََل َتتهُقوَن  ١٢٣

َ
ُخوُهمح ُهوٌد أ

َ
إحّن ح لَُكمح  ١٢٤إحذح قَاَل لَُهمح أ
محني  
َ
ْ ٱ ١٢٥ رَُسوٌل أ يُعونح فَٱتهُقوا طح

َ
َ َوأ َمآ وَ  ١٢٦َّلله

سح 
َ
ح أ َٰ َرب 

رحَي إحَله لََعَ جح
َ
رٍِۖ إحنح أ جح

َ
لُُكمح َعلَيحهح محنح أ

ح رحيعٍ  ١٢٧ٱلحَعَٰلَمحنَي 
حُكل  تَبحُنوَن ب

َ
َبثُ  َءايَة   أ  ١٢٨وَن َتعح

وَن  حَع َلَعلهُكمح ََّتحُِلُ ُذوَن َمَصان ِإَوَذا  ١٢٩َوَتتهخح
ُتمح َجبهارحيَن  ُتم َبَطشح َ  ١٣٠َبَطشح ْ ٱَّلله يُعونح فَٱتهُقوا طح

َ
 َوأ

لَُموَن  ١٣١ حَما َتعح ُكم ب َمده
َ
حٓي أ ْ ٱَّله ُقوا ُكم  ١٣٢َوٱته َمده

َ
أ

نحَعَٰم  
َ
حأ َٰت   ١٣٣َوَبنحنَي  ب َخاُف  ١٣٤ٍن وَُعُيو وََجنه

َ
ٓ أ إحّن ح

يم   ٍم َعظح ْ َسَوآٌء َعلَيحَنآ  ١٣٥ َعلَيحُكمح َعَذاَب يَوح قَالُوا
حَن ٱ مح لَمح تَُكن م 

َ
َت أ وََعظح

َ
نَي أ َٰعحظح   ١٣٦لحَو
 
 
 
 
 
 

 ﴾112﴿ ؟.اندکردهدانم آنان چه ميگفت: من چه مي

جز بر عهدة پروردگار  -دانيداگر مي -حساب ايشان

 و من مؤمنان را طرد نخواهم کرد. ﴾113﴿ نيست.

 ﴾115﴿ اي آشکار نيستم.دهندهمن جز بيم ﴾114﴿

 گفتند: اي نوح! اگر پايان ندهي سنگسار خواهي شد.

گمان قومم مرا تکذيب گفت: پروردگارا! بي ﴾116﴿

پس ميان من و آنان داوري کن، و من  ﴾117﴿ کردند.

 ﴾118﴿ کساني از مؤمنان را که با من هستند نجات بده.

پس او و کساني را که با وي بودند در کشتي انباشته 

و بعد از اين بازماندگان را غرق  ﴾119﴿ نجات داديم.

اي است، و اين نشانه گمان دربي ﴾121﴿ کرديم.

گمان پروردگارت و بي ﴾121﴿ بيشترشان مؤمن نبودند.

)قوم( عاد پيامبران را  ﴾122﴿ توانا و مهربان است.

آنگاه که برادرشان هود  ﴾123﴿ تکذيب کردند.

همانا من  ﴾124﴿ داريد؟.بديشان گفت: آيا پروا نمي

 پس، از خدا بترسيد ﴾125﴿ برايتان پيامبر اميني هستم.

و در مقابل دعوت خود  ﴾126﴿ و از من اطاعت کنيد.

خواهم و مزد من جز بر پروردگار مزدي از شما نمي

اي آيا بيهوده بر هر بلندي و تپه ﴾127﴿ جهانيان نيست.

کاري سازيد که )در آن( دست به بيهودهبنايي مي

سازيد، به و قصرها و دژهايي استوار مي ﴾128﴿ زنيد؟.

و چون به کيفر  ﴾129﴿  ه بمانيد؟.اميد آنکه جاودان

 ﴾131﴿ گشاييد.گشاييد، ستمگرانه دست ميدست مي

 پس، از خداوند پروا بداريد و از من اطاعت کنيد.

هايي و از خدايي بپرهيزيد که شما را با نعمت ﴾131﴿

شما را با  ﴾132﴿ است.دانيد ياري دادهکه مي

و باغها و  ﴾133﴿ است.چهارپايان و فرزندان ياري داده

راستي به ﴾134﴿ ساران )به شما بخشيده است(.چشمه

 ﴾135﴿ من از عذاب روزي بزرگ بر شما بيمناکم.

گفتند: بر ما يکسان است، خواه پند دهي يا از 

 ﴾136﴿ اندرزگويان نباشي.
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لحنَي  وه
َ بحنَي  ١٣٧إحنح َهََٰذآ إحَله ُخلُُق ٱۡلح حُمَعذه  ١٣٨َوَما ََنحُن ب

بُوهُ  ۖۡ  فََكذه حَك ٓأَليَة  َٰل ْۚ إحنه ِفح َذ َنَُٰهمح لَكح هح
َ
َوَما ََكَن  َفأ
ََثُُهم مُّ  كح

َ
محنحنَي أ يُم  ١٣٩ؤح َعزحيُز ٱلرهحح

ِإَونه َربهَك لَُهَو ٱلح
حُمرحَسلحنَي  ١٤٠ بَتح َثُموُد ٱل ُخوُهمح  ١٤١َكذه

َ
إحذح قَاَل لَُهمح أ

ََل َتتهُقوَن 
َ
  ١٤٢َصَٰلحٌح أ

َ
 ١٤٣ محني  إحّن ح لَُكمح رَُسوٌل أ

يُعونح  طح
َ
َ َوأ ْ ٱَّلله سح  ١٤٤فَٱتهُقوا

َ
ٓ أ لُُكمح َعلَيحهح محنح َوَما

ح ٱلحَعَٰلَمحنَي  َٰ َرب 
رحَي إحَله لََعَ جح

َ
رٍِۖ إحنح أ جح

َ
ُكوَن  ١٤٥أ َ ُتَتح

َ
أ

ٓ َءامحنحنَي  َٰت   ١٤٦ِفح َما َهَُٰهَنا  ١٤٧ وَُعُيون   ِفح َجنه
ل   َوُزُروع  

يم   َوََّنح ُتوَن محَن  ١٤٨َطلحُعَها َهضح َوَتنححح
َبالح ُبُيوت   ح

َٰرحهحنَي ٱۡلح ْ ٱ ١٤٩ا َف يُعونح فَٱتهُقوا طح
َ
َ َوأ  ١٥٠َّلله

حفحنَي  ُمِسح
َر ٱلح مح

َ
ْ أ يُعٓوا ُدوَن ِفح  ١٥١َوََل تُطح سح حيَن ُيفح ٱَّله

لحُحوَن  ۡرضح َوََل يُصح
َ نَت محَن  ١٥٢ٱۡلح

َ
ٓ أ َما ْ إحنه قَالُٓوا

رحيَن  ُمَسحه
ح نَت  ١٥٣ٱل

َ
تح أَِب إحَله بََّش   َمآ أ

ح
حثحلَُنا فَأ يٍَة إحن م 

قحنَي  َٰدح ۦح نَاقَة   ١٥٤ُكنَت محَن ٱلصه ه حب   قَاَل َهَٰذح هَها ۡشح ل
م   حُب يَوح لُوم   َولَُكمح ۡشح عح وَها  ١٥٥ مه حُسوٓء  َوََل َتَمسُّ  ب

يم   ٍم َعظح ُخَذُكمح َعَذاُب يَوح
ح
َفَعَقُروَها  ١٥٦ َفَيأ

َبُحواْ  صح
َ
محنيَ فَأ حَك  ١٥٧ َنَٰدح َٰل َخَذُهُم ٱلحَعَذاُبْۚ إحنه ِفح َذ

َ
فَأ

 ۡۖ محنحنَي َوَما ََكَن  ٓأَليَة  ؤح ََثُُهم مُّ كح
َ
ِإَونه َربهَك لَُهَو  ١٥٨أ
يُم  َعزحيُز ٱلرهحح

  ١٥٩ٱلح
 
 
 
 
 
 

و ما عذاب داده  ﴾137﴿ اين جز شيوة پيشينيان نيست.

قوم عاد، هود را تکذيب کردند، در  ﴾138﴿ شويم.نمي

جه آنان را هالک ساختيم. بدون شک در اين نشانهنتي

و به راستي  ﴾139﴿ اي است، و اکثرشان مؤمن نبودند.

)قوم( ثمود  ﴾141﴿ پروردگارت توانا و مهربان است.

آنگاه که  ﴾141﴿ نيز پيامبران را تکذيب کردند.

 داريد؟.برادرشان صالح بديشان گفت: آيا پروا نمي

 ﴾143﴿ پيامبري امين هستم.گمان من برايتان بي ﴾142﴿

و بر  ﴾144﴿ پس، از خدا بترسيد و از من اطاعت کنيد.

کنم، آن )تبليغ( اجر و پاداشي از شما درخواست نمي

آيا  ﴾145﴿ پاداش من جز بر پروردگار جهانيان نيست.

در ميان  ﴾146﴿ شويد؟.در آنچه اينجاست ايمن رها مي

و  و کشتزارها ﴾147﴿ سارها؟.باغها و چشمه

 تر و تازه است؟. هايشاننخلستانهايي که ميوه و شکوفه

 تراشيد.هايي ميها خانهو ماهرانه در دل کوه ﴾148﴿

 پس، از خدا بترسيد و از من اطاعت کنيد. ﴾149﴿

 و از فرمان اسراف کنندگان اطاعت مکنيد. ﴾151﴿

نمايند و آن کساني که در زمين تباهي مي ﴾151﴿

گمان تو از زمرة گفتند: بي ﴾152﴿ کنند.اصالح نمي

تو انساني همچون ما بيش  ﴾153﴿ جادوشدگان هستي.

 اي را به ما بنما.نيستي، پس اگر از راستگوياني معجزه

گفت: ين ماده شتري است که يک نوبت آب  ﴾154﴿

 خوردن او راست، و شما )نيز( نوبت روزي معين داريد.

آن  و کمترين آزاري به آن نرسانيد، )در ﴾155﴿

 گيرد.صورت( عذاب روزي بزرگ شما را فرا مي

 پس آن را پي کردند آنگاه پشيمان شدند. ﴾156﴿

سپس عذاب آنان را فرا گرفت. مسلماً در اين  ﴾157﴿

 و ﴾158﴿ اي است. و)لي( بيشترشان مؤمن نبودند.نشانه

 ﴾159﴿ گمان پروردگارت توانا و مهربان است.بي
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حمُ  بَتح قَوحُم لُوٍط ٱل ُخوُهمح  ١٦٠رحَسلحنَي َكذه
َ
إحذح قَاَل لَُهمح أ

ََل َتتهُقوَن 
َ
محني   ١٦١لُوٌط أ

َ
فَٱتهُقواْ  ١٦٢ إحّن ح َلُكمح رَُسوٌل أ

يُعونح ٱ طح
َ
َ َوأ سح  ١٦٣َّلله

َ
ٓ أ رٍِۖ إحنح َوَما جح

َ
لُُكمح َعلَيحهح محنح أ

ح ٱلحَعَٰلَمحنَي  َٰ َرب 
رحَي إحَله لََعَ جح

َ
رَ  ١٦٤أ كح تُوَن ٱَّلُّ

ح
تَأ
َ
اَن أ

َوتََذُروَن َما َخلََق لَُكمح َربُُّكم  ١٦٥محَن ٱلحَعَٰلَمحنَي 
نُتمح قَوحٌم ََعُدوَن 

َ
ُكمِۚ بَلح أ َوَٰجح زح

َ
حنح أ حن لهمح  ١٦٦م  قَالُواْ لَئ

نَي  رَجح ُمخح
ح َقاَل إحّن ح  ١٦٧تَنَتهح تََٰيَٰلُوُط تَلَُكوَننه محَن ٱل
حَن ٱلحَقالحنَي  ح ََن حّنح  ١٦٨لحَعَملحُكم م  ا  َرب  لح محمه هح

َ
َوأ

َملُوَن  َعحنَي  ١٦٩َيعح َجح
َ
ۥٓ أ لَُه هح

َ
يحَنَُٰه َوأ ا إحَله َعُجوز   ١٧٠َفَنجه

حيَن  َغََٰبح
نَا ٱٓأۡلَخرحيَن  ١٧١ِفح ٱلح رح نَا  ١٧٢ُثمه َدمه َطرح مح

َ
َوأ

يحهحم 
َطر  َعلَ ُمنَذرحيَن اۖۡ فَسَ مه

ح حَك  ١٧٣آَء َمَطُر ٱل َٰل إحنه ِفح َذ
 ۡۖ ََثُُهم  َوَما ََكنَ  ٓأَليَة  كح

َ
محنحنَي أ ؤح ِإَونه َربهَك لَُهَو  ١٧٤مُّ
يُم  َعزحيُز ٱلرهحح

َحَُٰب لح  ١٧٥ٱلح صح
َ
َب أ حُمرحَسلحنَي َكذه يحَكةح ٱل

ََل َتتهُقوَن  ١٧٦
َ
إحّن ح لَُكمح  ١٧٧إحذح قَاَل لَُهمح ُشَعيحٌب أ

محني  
َ
ْ ٱ ١٧٨ رَُسوٌل أ يُعونح فَٱتهُقوا طح

َ
َ َوأ َوَمآ  ١٧٩َّلله

 
َ
ح سح أ َٰ َرب 

رحَي إحَله لََعَ جح
َ
رٍِۖ إحنح أ جح

َ
لُُكمح َعلَيحهح محنح أ

ْ محَن  ١٨٠ٱلحَعَٰلَمحنَي  ْ ٱلحَكيحَل َوََل تَُكونُوا فُوا وح
َ
۞أ

حيَن  ِسح حُمخح َتقحيمح  ١٨١ٱل حُمسح َطاسح ٱل حٱلحقحسح َوََل  ١٨٢َوزحنُواْ ب
ْ ِفح  ا َثوح َيآَءُهمح َوََل َتعح شح

َ
ْ ٱنلهاَس أ ۡرضح َتبحَخُسوا

َ ٱۡلح
يَن  دح سح   ١٨٣ُمفح

 
 
 
 
 

ه اآنگ ﴾161﴿ قوم لوط پيامبران را دروغگو انگاشتند.

 داريد؟.که برادرشان لوط بديشان گفت: آيا پروا نمي

 گمان من پيامبر اميني براي شما هستم.بي ﴾161﴿

 پس از خدا بترسيد و از من اطاعت کنيد. ﴾162﴿

طلبم، اشي نميو در برابر آن )تبليغ( از شما پاد ﴾163﴿

آيا  ﴾164﴿ پاداش من جز بر پروردگار جهانيان نيست.

از ميان جهانيان )از روي شهوت( به سراغ مردان 

و همسراني را که پروردگارتان براي  ﴾165﴿ رويد.مي

سازيد؟ بلکه اصالً شما قومي شما آفريده است رها مي

گفتند: اي لوط!  ﴾166﴿ گذريد.هستيد که از حد مي

گمان از بيرون راندگان خواهي برنداري بي اگر دست

)لوط( گفت: من از دشمنان )اين( کارتان   ﴾167﴿ بود.

ام را از آنچه پروردگارا! مرا و خانواده ﴾168﴿ هستم.

اش را پس او و خانواده ﴾169﴿ کنند رهايي بخش.مي

مگر پيرزني که از  ﴾171﴿ همگي نجات داديم.

سپس ديگران را  ﴾171﴿ بازماندگان )در آتش( بود.

و بر سرشان باران بارانديم، و چه  ﴾172﴿ نابود کرديم.

باران بدي بود )که گروه( هشدار يافتگان را )فرو 

ايست، و حقا که در اين )ماجرا( نشانه ﴾173﴿ گرفت(.

گمان پروردگار و بي ﴾174﴿ بيشترشان مؤمن نبودند.

« اصحاب ايکه»  ﴾175﴿ تو چيره و مهربان است.

آنگاه که شعيب به  ﴾176﴿ ران را تکذيب کردند.پيامب

به درستي که من  ﴾177﴿ داريد.آنها گفت: آيا پروا نمي

پس، از خدا بترسيد  ﴾178﴿ برايتان پيامبري امين هستم.

و من در برابر دعوت  ﴾179﴿ و از من اطاعت کنيد.

طلبم، و پاداش من گونه پاداشي از شما نميخود هيچ

پيمانه را به  ﴾181﴿ نيان نيست.جز بر پروردگار جها

 ﴾181﴿ تمام و کمال بپردازيد و از کم فروشان مباشيد.

و از ارزش اموال  ﴾182﴿ و با ترازوي درست وزن کنيد.

 ﴾183﴿ مردم نکاهيد، و در زمين تباهي مکنيد.
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لحنَي  وه
َ بحلهَة ٱۡلح ح

حي َخلََقُكمح َوٱۡلح ْ ٱَّله قَالُٓواْ  ١٨٤َوٱتهُقوا
 
َ
ٓ أ َما رحيَن إحنه ُمَسحه

ح نَت إحَله بََّش   ١٨٥نَت محَن ٱل
َ
ٓ أ  َوَما

حثحلَُنا ِإَون نهُظنَُّك لَمحَن  بحنَي م  َٰذح َك
قحطح َعلَيحَنا  ١٨٦ٱلح سح

َ
َفأ

مَ كحَسف   حَن ٱلسه قحنَي ا م  َٰدح َقاَل  ١٨٧آءح إحن ُكنَت محَن ٱلصه
َملُوَن  حَما َتعح لَُم ب عح

َ
ٓ أ ح َخذَ  ١٨٨َرَب 

َ
بُوهُ فَأ ُهمح َعَذاُب فََكذه

يٍم  ٍم َعظح ِۚ إحنهُهۥ ََكَن َعَذاَب يَوح لهةح إحنه ِفح  ١٨٩يَوحمح ٱلظُّ
 ۡۖ حَك ٓأَليَة  َٰل ََثُُهم مُّ  َذ كح

َ
محنحنَي َوَما ََكَن أ ِإَونه َربهَك  ١٩٠ؤح
يُم  َعزحيُز ٱلرهحح

ح ٱلحَعَٰلَمحنَي  ١٩١لَُهَو ٱلح ِإَونهُهۥ تَلََنحيُل َرب 
و ١٩٢ حهح ٱلرُّ محنُي نََزَل ب

َ َُكوَن محَن  ١٩٣ُح ٱۡلح بحَك تلح
َٰ قَلح لََعَ

رحيَن  ُمنذح
ح حلحَساٍن َعَرَبح    ١٩٤ٱل بحني   ب َفح ُزُبرح  ١٩٥ مُّ

ِإَونهُهۥ لَ
لحنَي  وه

َ هُهمح َءايًَة  ١٩٦ٱۡلح َو لَمح يَُكن ل
َ
لََمُهۥ أ ن َيعح

َ
أ

 ْ ُؤا َٰٓءحيَل  ُعلََمَٰٓ َر ٓ إحسح َٰ بَ  ١٩٧بَّنح لحَنَُٰه لََعَ عحضح َولَوح نَزه
َجمحنيَ  عح

َ محنحنَي  ١٩٨ ٱۡلح حهۦح ُمؤح  ب
ْ ا ََكنُوا هُۥ َعَليحهحم مه

َ
َفَقَرأ

رحمحنَي  ١٩٩ ُمجح
ح وبح ٱل

َنَُٰه ِفح قُلُ حَك َسلَكح ََل  ٢٠٠َكَذَٰل
 ْ َٰ يََرُوا حهۦح َحِته محُنوَن ب َم  يُؤح َلح

َ تحَيُهم  ٢٠١ٱلحَعَذاَب ٱۡلح
ح
َفَيأ

َتة   ُعُروَن  َبغح ْ َفَيقُ  ٢٠٢وَُهمح ََل يَشح َهلح ََنحُن ولُوا
لُوَن  ٢٠٣ُمنَظُروَن  َتعحجح حَنا يَسح فَبحَعَذاب

َ
فََرَءيحَت إحن  ٢٠٤أ

َ
أ

نحنَي  َنَُٰهمح سح تهعح ا ََكنُواْ يُوَعُدوَن  ٢٠٥مه   ٢٠٦ُثمه َجآَءُهم مه
 
 
 
 
 
 

 

هاي گذشته را و بترسيد از خداوندي که شما و نسل

ة گفتند: تو قطعاً از جمل ﴾184﴿ آفريده است.

و تو جز بشري مانند ما نيستي،  ﴾185﴿ جادوشدگاني.

 ﴾186﴿ پنداريم.و به راستي تو را از دروغگويان مي

هايي از آسمان را بر ما پس اگر از راستگوياني پاره

)شعيب( گفت: پروردگارم به آنچه   ﴾187﴿ فروريز.

پس او را تکذيب کردند  ﴾188﴿ کنيد داناتر است.مي

ن را فرو گرفت، که آن عذاب و عذاب روز ابر آنا

ايست، گمان در اين نشانهبي ﴾189﴿ روزي بزرگ بود.

گمان پروردگار و بي ﴾191﴿ و بيشترشان مؤمن نبودند.

و همانا اين )قرآن( فرو  ﴾191﴿ تو توانا و مهربان است.

آن را فرود  ﴾192﴿ فرستادة پروردگار جهانيان است.

)نازل کرده  )آن را( بر دل تو  ﴾193﴿ آورده است.

به زبان عربي  ﴾194﴿ دهندگان باشي.است( تا از بيم

هاي پيشينيان و )وصف( آن در کتاب ﴾195﴿ روشن.

اي نيست که آيا برايشان نشانه ﴾196﴿ موجود است.

و اگر آن را  ﴾197﴿ اسرائيل آن را بدانند؟.علماي بني

و آن  ﴾198﴿ کرديم.ها نازل ميبر برخي از غير عرب

 ﴾199﴿ آوردند.خواند، به آن ايمان نميشان ميرا براي

 هاي گناهکاران در آورديم.گونه آن را در دلما اين

آورند تا عذاب دردناک را به آن ايمان نمي ﴾211﴿

پس عذاب به طور ناگهاني درحاليکه  ﴾211﴿ ببينند.

پس  ﴾212﴿ شود.خبرند گريبانگيرشان ميبي

آيا  ﴾213﴿ شود؟!.يگويند: آيا به ما مهلتي داده ممي

داني مگر نمي  ﴾214﴿ طلبند؟.عذاب ما را به شتاب مي

سپس عذابي  ﴾215﴿ مندشان سازيم.ها بهرهکه اگر سال

 گيرشان گردد.شود دامنکه به آنان وعده داده مي

﴿216﴾  
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ا ََكنُواْ ُيَمتهُعوَن  َّنَٰ َعنحُهم مه غح
َ
َنا محن  ٢٠٧َمآ أ لَكح هح

َ
َوَمآ أ

َيٍة  ُروَن قَرح َرىَٰ َوَما ُكنها َظَٰلحمحنَي   ٢٠٨إحَله لََها ُمنذح ذحكح
نُي  ٢٠٩ َيَٰطح حهح ٱلشه لَتح ب َوَما يَۢنَبغح لَُهمح َوَما  ٢١٠َوَما َتََنه

يُعوَن  َتطح ُزولُوَن  ٢١١يَسح عح لََمعح مح فَََل  ٢١٢إحنهُهمح َعنح ٱلسه
ح إحَلَٰهً  ُع َمَع ٱَّلله بحنَي  ا َءاَخَر َفَتُكوَن محنَ تَدح ُمَعذه

ح  ٢١٣ٱل
حنَي  َرب

قح
َ َيتََك ٱۡلح رح َعشح نذح

َ
فحضح َجَناَحَك  ٢١٤َوأ َوٱخح

محنحنَي  حُمؤح َبَعَك محَن ٱل حَمنح ٱته فَإحنح َعَصوحَك َفُقلح إحّن ح  ٢١٥ل
َملُوَن  بَرحٓيء   ا َتعح حمه ح لََعَ  ٢١٦م  يمح َوتََوَّكه َعزحيزح ٱلرهحح

ٱلح
نَي تَ  ٢١٧ ََٰك حح حي يََرى َوَتَقلَُّبَك ِفح  ٢١٨ُقوُم ٱَّله

يَن  دح َٰجح محيُع ٱلحَعلحيُم  ٢١٩ٱلسه َهلح  ٢٢٠إحنهُهۥ ُهَو ٱلسه
َيَٰطحنُي  ُل ٱلشه َٰ َمن َتََنه حُئُكمح لََعَ نَب 

ُ
ح  ٢٢١أ

َٰ ُك  ُل لََعَ َتََنه
ثحيم  
َ
فهاٍك أ

َ
بُوَن يُلحُقوَن ٱلسه  ٢٢٢ أ ََثُُهمح َكَٰذح كح

َ
َع َوأ مح

َعَرآُء يَ  ٢٢٣ ح  ٢٢٤تهبحُعُهُم ٱلحَغاوُۥَن َوٱلشُّ
نهُهمح ِفح ُك 

َ
لَمح تََر أ

َ
أ

َعلُوَن  ٢٢٥يَهحيُموَن  َواد   نهُهمح َيُقولُوَن َما ََل َيفح
َ
إحَله  ٢٢٦َوأ

َ َكثحي   َٰلحَحَٰتح َوَذَكُرواْ ٱَّلله حيَن َءاَمُنواْ وََعمحلُواْ ٱلصه ا ٱَّله
ْ محنُۢ  وا ُْۗ وَسَ َوٱنَتَِصُ دح َما ُظلحُموا حيَن َظلَُمٓواْ َبعح لَُم ٱَّله َيعح
ب  
يه ُمنَقلَ

َ
  ٢٢٧يَنَقلحُبوَن  أ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

مندي در دنيا( چه چيزي از آنان دور )اين بهره

و )اهل( هيچ شهري را نابود نکرده  ﴾217﴿ کند؟.مي

 ﴾218﴿ .انددهندگاني براي آن بودهايم مگر اينکه بيم

و شيطانها  ﴾219﴿ براي پند دادن، و ما ستمکاران نبوديم.

و سزاوار آن نيستند، و  ﴾211﴿ اند.آن را فرود نياورده

قطعاً ايشان از  ﴾211﴿ توانند )آن را نازل کنند(.نمي

پس همراه با خدا  ﴾212﴿ شنيدن دور )و محروم(اند.

معبود ديگري را به فرياد مخوان که از عذاب شدگا 

و خويشاوندان نزديک خود را  ﴾213﴿ خواهي بود.

و بال مهرباني خود را براي مؤمناني که از  ﴾214﴿ ن.بترسا

پس اگر از تو  ﴾215﴿ کنند، بگستران.تو پيروي مي

 کنيد بيزارم.سرپيچي کردند، بگو: همانا من از آنچه مي

 ﴾217﴿ و بر خداي توانا و مهربان توکل کن. ﴾216﴿

و  ﴾218﴿ بيند.خيزد تو را ميخداوندي که چون برمي

( حرکت )قيام و رکوع و نشست و بيند)همچنين مي

گمان بي ﴾219﴿ کنندگان.برخاست( تو را در ميان سجده

آيا به شما خبر دهم که  ﴾221﴿ او شنواي داناست.

بر هر  ﴾221﴿ شوند؟.شياطين بر چه کسي نازل مي

گوش فرا  ﴾222﴿ شوند.دروغگوي گناهکاري نازل مي

ن را و شاعرا ﴾223﴿ دهند و بيشترشان دروغگويند.مي

بيني که آنان مگر نمي ﴾224﴿ کنند.گمراهان پيروي مي

و اينکه آنان چيزهايي  ﴾225﴿ در هر واديي سرگردانند؟.

مگر آنان که ايمان  ﴾226﴿ دهند.گويند که انجام نميمي

آورده، و کارهاي شايسته انجام داده، و خدا را بسيار ياد 

اند. و اند ياري خواستهنموده، و پس از آنکه ستم ديده

ستمکاران خواهند دانست به کدامين بازگشتگاه باز 

 ﴾227﴿ خواهند گشت.
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 لح ُسوَرةُ انلهمح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله
ُقرحَءانح َوكحَتاب  

حلحَك َءاتََٰيَُٰت ٱلح بحنٍي  طٓسْۚ ت ى ُهد   ١مُّ
ىَٰ  َ محنحنَي َوبُّشح حلحُمؤح لَوَٰةَ  ٢ل حيَن يُقحيُموَن ٱلصه ٱَّله

َة وَُهموَ  َكوَٰ تُوَن ٱلزه َرةح ُهمح يُوقحُنوَن  ُيؤح حٱٓأۡلخح إحنه  ٣ب
َمَٰلَُهمح َفُهمح  عح

َ
َرةح َزيهنها لَُهمح أ حٱٓأۡلخح محُنوَن ب حيَن ََل يُؤح

ٱَّله
َمُهوَن  َعَذابح وَُهمح  ٤َيعح

حيَن لَُهمح ُسوُٓء ٱلح ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله
ُ
أ

وَن  َِسُ خح
َ َرةح ُهُم ٱۡلح َك تَلُلََّقه ٱلحُقرحَءاَن ِإَونه  ٥ِفح ٱٓأۡلخح

نح َحكحيٍم َعلحيٍم  ُ ٓ  ٦محن له ۦٓ إحّن ح لحهح هح
َ
إحذح قَاَل ُموََسَٰ ۡلح

ُت نَار   وح َءاتحيُكم ا َس َءانَسح
َ
ََبٍ أ
َ حنحَها ِبح اتحيُكم م 

َهاب   حشح َطلُ  قَبَس   ب ا َجآَءَها  ٧وَن لهَعلهُكمح تَصح فَلَمه
نُۢ بُورحَك َمن ِفح ٱنله 

َ
لََها وَُسبحَحََٰن نُودحَي أ ارح َوَمنح َحوح

ح ٱلحَعَٰلَمحنَي  ح َرب  َعزحيُز  ٨ٱَّلله
ُ ٱلح نَا ٱَّلله

َ
ۥٓ أ تََٰيَُٰموََسَٰٓ إحنهُه

َكحيُم  نهَها  ٩ٱۡلح
َ
ََتُّ َكأ ا رََءاَها َتهح قح َعَصاَكْۚ فَلَمه

لح
َ
َوأ

َٰ  َجآن    حر   َوله ب ْۚ تََٰيَُٰموََسَٰ ََل ََّتَفح ُمدح حبح ََل إحّن ح ا َولَمح ُيَعق 
حُمرحَسلُوَن  يه ٱل َل  ١٠ََيَاُف َلَ إحَله َمن َظلََم ُثمه بَده

َد ُسوٓء   ُۢا َبعح َن يم   ُحسح دحخحلح يََدَك  ١١َفإحّن ح َغُفور  رهحح
َ
َوأ

ح ُسوٓء ِۖ ِفح َجيحبحَك ََّتحُرجح َبيحضَ  عح ِفح  آَء محنح َغيح حسح  ت
ۦْٓۚ إحنهُهمح َكَ  َن َوقَوحمحهح ْ قَوحم  َءاتََٰيٍَٰت إحََلَٰ فحرحَعوح قحنَي نُوا ا َفَٰسح

ة   ١٢ َ َُٰتَنا ُمبحِصح ا َجآَءتحُهمح َءاتََٰي ر   فَلَمه حح ْ َهََٰذا سح َقالُوا
بحني    ١٣مُّ
 
 
 

 

 

 سوره نمل
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

 هاي قرآن و کتاب روشنگر است.طا. سين. اين آيه

 ﴾2﴿ هدايت و بشارتي براي مؤمنان است. ﴾1﴿

دارند، و زکات را برپاي ميکه نماز را کساني

گمان بي ﴾3﴿ پردازند، و آنان به آخرت يقين دارند.مي

آورند کارهايشان را کساني که به آخرت ايمان نمي

 ﴾4﴿ شوند.ايم، پس آنان سرگشته ميبرايشان آراسته

آنان کساني هستند که عذاب بدي دارند، و ايشان در 

و همانا تو  ﴾5﴿ باشند.آخرت زيانکارترين )مردم( مي

قرآن را از سوي خداوند حکيم و دانا دريافت 

به ياد آور آنگاه که موسي به  ﴾6﴿ داري.مي

اش گفت: من آتشي ديدم، )هرچه زودتر( خانواده

آورم تا خويشتن خبري يا پاره آتشي از آن برايتان مي

هنگامي که به آن آتش رسيد، ندا  ﴾7﴿ را گرم کنيد.

ه در آتش است، و آن که داده شد: مبارک باد آن ک

پيرامون آن است، و خدا که پروردگار جهانيان است 

اي موسي! بدان که من  ﴾8﴿ باشد.پاک و منزه مي

و عصاي خود را بيانداز و  ﴾9﴿ ام.خداوند تواناي فرزنه

آمد انگار که ماري هنگامي که ديد به حرکت در

خزد پا به فرار نهاد و بازگشت. است، به سرعت مي

موديم( اي موسي! نترس، که پيامبران در پيشگاه من )فر

مگر کسي که ستم کند، سپس  ﴾11﴿ هراسي ندارند.

بدي را به نيکي تبديل نمايد، )پس بداند که( همانا من 

و دست خود را به گريبان  ﴾11﴿ آمرزندة مهربانم.

عيب بيرون آيد. )اين( از خويش فرو ببر تا سفيدِ بي

سوي ت که به تو خواهيم داد( بهاي )اسجملة نُه نشانه

 ﴾12﴿ فرعون و قوم او )برو(، که آنان قومي نافرمانند.
پس چون آيات ما به روشني به آنان رسيد، گفتند: اين 

 ﴾13﴿ جادوي آشکار است.
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نُفُسُهمح ُظلحم  
َ
ٓ أ تَيحَقَنتحَها حَها َوٱسح  ب

ْ اْۚ ا وَُعلُو   وََجَحُدوا
ح فَٱنُظرح كَ  َٰقحَبُة ٱل يَن يحَف ََكَن َع دح سح َولََقدح َءاتَيحَنا  ١٤ُمفح

ۖۡ َداوُۥَد وَُسلَيحَمََٰن عحلحم   لََنا ا حي فَضه ح ٱَّله ه ُد َّللح َمح َوقَاََل ٱۡلح
َٰ َكثحي  

حمُ  لََعَ حنح عحَبادحهح ٱل محنحنَي م  َوَورحَث ُسلَيحَمَُٰن  ١٥ؤح
ح  يح َق ٱلطه َنا َمنطح حمح

َها ٱنلهاُس ُعل  يُّ
َ
أ َداوُۥَدۖۡ َوقَاَل َيَٰٓ

 
ُ
ُمبحنُي َوأ

ح ُل ٱل ٍءِۖ إحنه َهََٰذا لَُهَو ٱلحَفضح ح َۡ ح 
حيَنا محن ُك   ١٦وت

ح  يح نسح َوٱلطه ح
ح َوٱۡلح ن  ح

حُسلَيحَمََٰن ُجُنوُدهُۥ محَن ٱۡلح َ ل وَُحّشح
لح قَالَتح  ١٧َفُهمح يُوزَُعوَن  َٰ َوادح ٱنلهمح

اْ لََعَ تَوح
َ
ٓ أ َٰٓ إحَذا َحِته

لَة   ُل ٱدحخُ  َنمح َها ٱنلهمح يُّ
َ
أ ْ َمَسَٰكحَنُكمح ََل َيَٰٓ لُوا

ُعُروَن  َمنهُكمح ُسلَيحَمَُٰن وَُجُنوُدهُۥ وَُهمح ََل يَشح  ١٨َُيحطح
َم َضاححَّك   ٓ َفَتبَسه ّنح زحعح وح

َ
ح أ حَها َوَقاَل َرب  ل حن قَوح نح  م 

َ
أ

َٰ َوَٰ  ه َولََعَ َت لََعَ نحَعمح
َ
ٓ أ ِتح

َمَتَك ٱله ُكَر نحعح شح
َ
نح أ

َ
يه َوأ َ لح

َمَل َصَٰلحح   عح
َ
َبادحَك ضَ ا تَرح أ َتحَك ِفح عح حرَۡحح ّنح ب

لح دحخح
َ
َُٰه َوأ ى

نَي  َٰلححح َرى  ١٩ٱلصه
َ
َ ََلٓ أ َ َفَقاَل َما َلح يح َد ٱلطه َوَتَفقه

حبحنَي  َغآئ
مح ََكَن محَن ٱلح

َ
ُهَد أ حُهدح َبنهُهۥ َعَذاب   ٢٠ٱل ح َعذ 

ُ
ا َۡل

ۥٓ  اْذحَِبَنهُه
َ
وح َۡل
َ
يًدا أ َطَٰن   َشدح

حُسلح ح ب تحيَّن 
ح
وح ََلَأ

َ
 ٢١ بحني  مُّ  أ
َ بَعحيد   حهۦح َفَقاَل  َفَمَكَث َغيح حَما لَمح ُِتحطح ب َحطُت ب

َ
أ

حنََبإ   ِۢ ب ئحُتَك محن َسَبإ   ٢٢يَقحنٍي  وَجح
 
 
 
 
 
 
 

هايشان آن را بارور داشت و معجزات را درحاليکه دل

از روي ستم و سرکشي انکار کردند. بنگر که سرانجام 

ي که به داود و به راست ﴾14﴿ تباهکاران چگونه شد؟.

و سليمان دانش عطا کرديم، و آن دو گفتند: ستايش 

خداوندي را که ما را بر بسياري از بندگان مؤمنش 

و سليمان وارث داود شد، و گفت:  ﴾15﴿ برتري داد.

اي مردم! به ما زبان پرندگان آموخته شده، و از همة 

گمان اين فضيلت ها به ما داده شده است. بينعمت

و براي سليمان لشکريانش از  ﴾16﴿ .آشکاري است

جن و انس و مرغان گرد آورده شدند، و )از 

تا اينکه به درّة  ﴾17﴿ پراکندگي( باز داشته شدند.

اي گفت: اي مورچگان! به مورچگان رسيدند، مورچه

هاي خود برويد تا سليمان و لشکريانش نادانسته النه

مورچه  سليمان از سخن آن ﴾18﴿ شما را پايمال نکنند.

خنديد و گفت: پروردگار! به من الهام کن که 

هايي باشم که به من و پدرم ارزاني سپاسگزار نعمت

اي انجام اي، و مرا )توفيق بده( تا کردار شايستهداشته

دهم که از آن خشنود گردي، و مرا به رحمت خود از 

و )سليمان( از  ﴾19﴿ ات بگردان.زمرة بندگان شايسته

بسر ار وجو کرد و گفت: چرا شانه حال مرغان پرس

حتماً او را  ﴾21﴿ بينم، يا اينکه غايب است؟.نمي

برم، يا )بايد( سخت کيفر خواهم داد، يا او را سر مي

چندان طول  ﴾21﴿ دليلي آشکار براي من بياورد.

نکشيد )که هدهد برگشت( و گفت: من بر چيزي 

)قبيلة( سبأ ام که تو از آن آگاه نيستي، و از آگاهي يافته

 ﴾22﴿ ام.برايت خبري يقيني آورده
 
 



 سوره منل                         381                                                      ترمجه معانى قرآن كريم     
 

 

ة  
َ
َرأ ء   إحّن ح وََجدتُّ ٱمح ح َۡ ح 

وتحَيتح محن ُك 
ُ
لحُكُهمح َوأ  َتمح

يم  َولََها  ُجُدوَن وََجد ٢٣ َعرحٌش َعظح َمَها يَسح تَُّها َوقَوح
َمَٰلَُهمح  عح

َ
يحَطَُٰن أ ح َوَزيهَن لَُهُم ٱلشه محسح محن ُدونح ٱَّلله حلشه ل

َتُدوَن فََصده  بحيلح َفُهمح ََل َيهح  ۤاَّلَأ ٢٤ُهمح َعنح ٱلسه
َمََٰوَٰتح  ْۤاوُدُجۡسَي َء ِفح ٱلسه َبح

حي َُيحرحُج ٱۡلح
ح ٱَّله ه َّللح

لحُنوَن  لَُم َما َُّتحُفوَن َوَما ُتعح ۡرضح َوَيعح
َ ُ ََلٓ  ٢٥َوٱۡلح ٱَّلله

 ۩ يمح ُر ۞قَاَل َسنَنظُ  ٢٦إحَلََٰه إحَله ُهَو َربُّ ٱلحَعرحشح ٱلحَعظح
بحنَي  َٰذح َك

مح ُكنَت محَن ٱلح
َ
َصَدقحَت أ

َ
ٱذحَهب  ٢٧أ

قحهح إحََلحهحمح ُثمه تََوله َعنحُهمح فَٱنُظرح 
لح
َ
َتَٰبح َهََٰذا فَأ حكح ب 
ُعوَن  َ إحََله  ٢٨َماَذا يَرحجح َّقح

لح
ُ
ٓ أ ْ إحّن ح حَملَُؤا َها ٱل يُّ

َ
أ قَالَتح َيَٰٓ

ح نهُهۥ إحنهُهۥ محن ُسلَيحَمََٰن ِإَو ٢٩َكرحيٌم  كحَتَٰب   ِمۡسِب ٱَّلله
يمح  لحمحنَي  ٣٠ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح تُو يح ُمسح

ح
ه َوأ ْ لََعَ لُوا َله َتعح

َ
أ

رحي َما ُكنُت  ٣١ مح
َ
ٓ أ ُتو يح ِفح فح

َ
ْ أ حَملَُؤا َها ٱل يُّ

َ
أ قَالَتح َيَٰٓ

َهُدونح  َٰ تَشح ًرا َحِته مح
َ
َعًة أ ة   ٣٢قَاطح ْ قُوه ْولُوا

ُ
ْ ََنحُن أ  قَالُوا

ْ بَ  ْولُوا
ُ
س  َوأ

ح
يد   أ ُر  َشدح مح

َ إحََلحكح فَٱنُظرحي َماَذا َوٱۡلح
ُمرحيَن 

ح
َيًة  ٣٣تَأ ْ َقرح حُملُوَك إحَذا َدَخلُوا قَالَتح إحنه ٱل

 ْۚ ذحلهة 
َ
ٓ أ لحَها هح

َ
ةَ أ عحزه

َ
ْ أ فحَسُدوَها وََجَعلُٓوا

َ
َعلُوَن  أ حَك َيفح َوَكَذَٰل
يهة   ٣٤ حَهدح ٌة إحََلحهحم ب

لَ ُۢ  ِإَوّن ح ُمرحسح َرةُ ُع َفَناظح حَم يَرحجح ب
حُمرحَسلُوَن    ٣٥ٱل

 
 
 
 
 
 

کند و همه ام که بر آنان فرمانروايي ميمن زني را يافته

من او و  ﴾23﴿ چيز بدو داده شده و تختي بزرگ دارد.

قومش را ديدم که به غير از خدا براي خورشيد سجده 

برند، و شيطان کارهايشان را برايشان آراسته، و آنان مي

 گردند.شته است. پس آنان راهياب نميرا از راه بازدا

)آنان را از راه بدر کرده است( تا براي  ﴾24﴿

کند، و خداوندي که نهان آسمانها و زمين را آشکار مي

سازيد داريد و به آنچه آشکار ميبه آنچه پنهان مي

جز خدا که صاحب  ﴾25﴿ آگاه است سجده نکنند.

 ﴾26﴿ عرش عظيم است هيچ معبود بحقي وجود ندارد.

اي يا از سليمان گفت: خواهيم ديد که آيا راست گفته

سوي اين نامه را ببر و آن را به ﴾27﴿ دروغگوياني.

آنان بيانداز، سپس از ايشان دور شو، و بنگر که چه 

)ملکه( گفت: اي بزرگان!  ﴾28﴿ دهند؟.)پاسخي( مي

آن  ﴾29﴿ اي گرانقدر به من رسيده است.به راستي نامه

وي سليمان است و )سرآغاز( آن چنين است: نامه از س

که من بر سرکشي  ﴾31﴿ بنام خداون بخشندة مهربان.

گفت: اي  ﴾31﴿ نکنيد و تسليم شده به نزد من آييد.

سران قوم! در کارم به من نظر دهيد، که من هيچ کاري 

گفتند:  ﴾32﴿ ام.را بدون حضور و نظر شما انجام نداده

ر در دست تواست. بنگر که ما توانمند و جنگاوريم. کا

گمان پادشاهان گفت: بي ﴾33﴿ دهي.چه فرمان مي

وقتي وارد شهري شوند آن را به تباهي و ويراني 

کشانند، و عزيزترين مردمانش را خوارترين مي

اي به و من هديه ﴾34﴿ کنند.گردانند، و اينگونه ميمي

آنان خواهم فرستاد تا ببينم فرستادگان چه خبري با 

  ﴾35﴿ آورند.د ميخو
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حَمال   ونَنح ب تُمحدُّ
َ
ا َجآَء ُسلَيحَمََٰن قَاَل أ ٓ َءاتَ  فَلَمه ۦَ َفَما َٰنح ى

ُ َخيح   ٓ  ٱَّلله ا حمه رَُحوَن  م  يهتحُكمح َتفح حَهدح نُتم ب
َ
َُٰكمِۚ بَلح أ َءاتَى

ُُنود   ٣٦ حيَنهُهم ِبح ت
ح
عح إحََلحهحمح فَلََنأ حَها  ٱرحجح  قحَبَل لَُهم ب

َله
رح  ذحلهة  َونَلُخح

َ
حنحَهآ أ َها  ٣٧َوُهمح َصَٰغحُروَن  َجنهُهم م  يُّ

َ
أ قَاَل َيَٰٓ

تُو يح 
ح
ن يَأ

َ
َها َقبحَل أ حَعرحشح تحيّنح ب

ح
يُُّكمح يَأ

َ
ْ أ حَملَُؤا ٱل
لحمحنيَ  رحيت   ٣٨ ُمسح حهۦح  قَاَل عحفح ۠ َءاتحيَك ب نَا

َ
ح أ ن  ح
حَن ٱۡلح م 

َقامحَكۖۡ  ن َتُقوَم محن مه
َ
محني   ِإَوّن ح َعلَيحهح َقبحَل أ

َ
 لََقوحيٌّ أ

۠ َءاتحيَك  ٣٩ نَا
َ
كحَتَٰبح أ

حَن ٱلح حي عحنَدهُۥ عحلحم  م  قَاَل ٱَّله
تَده  ن يَرح

َ
حهۦح َقبحَل أ ا  ب َتقحرًّ ا رََءاُه ُمسح فَُكْۚ فَلَمه إحََلحَك َطرح

ح  لح َرَب  ضح
َ عحنَدهُۥ قَاَل َهََٰذا محن فَ مح َلح

َ
ُكُر أ شح

َ
ٓ َءأ َو يح

بحلُ
ۖۡ َوَمن َشَكَر فَ  ُفُر كح

َ
هحۖۦۡ َوَمن َكَفَر أ سح َفح ُكُر نلح إحنهَما يَشح

ح َغّنح    ْ لََها  ٤٠َكرحيم   فَإحنه َرَب  ُروا ح َعرحَشَها قَاَل نَك 
َتُدوَن  حيَن ََل َيهح مح تَُكوُن محَن ٱَّله

َ
ٓي أ َتدح َتهح

َ
 ٤١نَنُظرح أ

نهُهۥ ُهَوْۚ 
َ
ِۖ قَالَتح َكأ َهََٰكَذا َعرحُشكح

َ
ا َجآَءتح قحيَل أ فَلَمه

ح  وت
ُ
لحمحنَي َوأ َها  ٤٢يَنا ٱلحعحلحَم محن َقبحلحَها َوُكنها ُمسح َوَصده

م   حۖۡ إحنهَها ََكنَتح محن قَوح ُبُد محن ُدونح ٱَّلله  َما ََكنَت تهعح
تحُه  ٤٣َكَٰفحرحيَن 

َ
ا َرأ ۖۡ فَلَمه َح ح قحيَل لََها ٱدحُخلح ٱلِصه

بَتحُه ُۡلهة   ْۚ قَاَل إحنههُ  َحسح ح  َوَكَشَفتح َعن َساَقيحَها  ۥ َصح
ح  تح َرب 

ُۗ َقالَ حن قََوارحيَر د  م  َمره ُت َنفحَسح مُّ إحّن ح َظلَمح
ح ٱلحَعَٰلَمحنَي  ح َرب  ه يحَمََٰن َّللح

ُت َمَع ُسلَ لَمح سح
َ
  ٤٤َوأ

پس هنگامي که )فرستاده( به نزد سليمان آمد، )سليمان 

آنچه خدا به رسانيد؟به او( گفت: آيا مرا به مال مدد مي

از آنچه به شما داده بهتر است،  من عطا کرده است

بلکه اين شماييد که به هدية خود شادمان و خوشحال 

به نزد آنان بازگرد، ما با لشکرهايي به  ﴾36﴿ شويد.مي

سراغ آنان خواهيم آمد که آنان توان مقابلة با آن را 

ندارند، و ايشان را از آنجا با حالتي رسوايي و خواري 

)سليمان( گفت: اي   ﴾37﴿ بيرون خواهيم راند.

بزرگان! کداميک از شما تخت او را ـ پيش از آنکه 

 ﴾38﴿ آورد؟.برايم مي -فرمانبردار به نزد من آيند

عفريتي از جن گفت: من آن را پيش از آنکه از جايت 

آورم، و من بر آن )کار( تواناي امين برخيزي برايت مي

که علم و دانشي از کتاب داشت، کسي ﴾39﴿ هستم.

: من قبل از چشم به هم زدنت آن را نزد تو گفت

آورم. هنگامي که )سليمان( تخت را پيش خود مي

مستقر ديد، گفت: اين از فضل پروردگار من است، تا 

گذارم يا ناسپاسي مرا بيازمايد که آيا سپاس مي

کنم؟ و هرکس سپاس گذارد تنها براي خود مي

، کند، و هرکس کفران )نعمت( کندسپاسگذاري مي

 نياز بخشنده است.پس بدون شک پروردگارم بي

)سليمان( گفت: تخت او را دگرگون سازيد تا  ﴾41﴿

گردد که راه شوند يا از آنان ميببينيم متوجه مي

که او بدانجا رسيد، گفته هنگامي ﴾41﴿ يابند؟!.نمي

شد: آيا تخت تو اين چنين است؟. گفت: انگار اين 

گاهي يافته و همان است، و ما پيش از اين آ

و معبودهايي را که به غير از خدا  ﴾42﴿ فرمانبرداريم.

کرد او را )از عبادت خدا( بازداشته بود، پرستش مي

به آن )زن( گفته  ﴾43﴿ همانا او از زمرة قوم کافر بود.

شد: به قصر وارد شو، هنگامي که آن را ديد گمان برد 

ت. که استخر عميقي است، و دامن از ساقهايش برگرف

هاست. )سليمان( گفت: اين قصري ساده از آبگينه

ام و اينک گفت: پروردگارا! من به خود ستم کرده

  ﴾44﴿ همراه با سليمان تسليم پروردگار جهانيانم.
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ُبُدواْ  نح ٱعح
َ
َخاُهمح َصَٰلحًحا أ

َ
ٓ إحََلَٰ َثُموَد أ رحَسلحَنا

َ
َولََقدح أ

ُمو حَذا ُهمح فَرحيَقانح ََيحَتصح َ فَإ حَم  ٤٥َن ٱَّلله قَاَل تََٰيََٰقوحمح ل
فحُروَن  َتغح ََل تَسح ََسَنةحِۖ لَوح حَئةح َقبحَل ٱۡلح ي  حٱلسه وَن ب

لُ َتعحجح تَسح
َ لََعلهُكمح تُرحَۡحُوَن  حَمن  ٤٦ٱَّلله حَك َوب نَا ب ح يه  ٱطه

ْ قَالُوا
نُتمح قَوحم  

َ
حۖۡ بَلح أ َعَكْۚ قَاَل َطَٰٓئحرُُكمح عحنَد ٱَّلله َتُنوَن  مه ُتفح

يَنةح  َوََكنَ  ٤٧ حَمدح ط  ِفح ٱل َعُة رَهح حسح ُدوَن ِفح  ت سح ُيفح
لحُحوَن  ۡرضح َوََل يُصح

َ ح  ٤٨ٱۡلح حٱَّلله  ب
ْ ْ َتَقاَسُموا قَالُوا

لحَك  نَا َمهح حهۦح َما َشهحدح حَوَلح  نه ل
لَُهۥ ُثمه نَلَُقولَ هح

َ
حتَنهُهۥ َوأ نَلُبَي 

قُوَن  لحهۦح ِإَونها لََصَٰدح هح
َ
ر   ٤٩أ ْ َمكح نَا ا وَ َوَمَكُروا َمَكرح

ر   ُعُروَن َمكح َٰقحَبُة فَٱنُظرح  ٥٠ا وَُهمح ََل يَشح َكيحَف ََكَن َع
رحهحمح 

 َمكح
َ
َعحنَي أ َجح

َ
َمُهمح أ َنَُٰهمح َوَقوح رح فَتحلحَك  ٥١نها َدمه

حَما َظلَُموٓ  حَك ٓأَليَة  ُبُيوُتُهمح َخاوحَيَۢة ب َٰل ْْۚ إحنه ِفح َذ م   ا حَقوح  ل 
لَُموَن  ح  ٥٢َيعح َنَيحَنا ٱَّله

َ
ْ َيتهُقوَن َوأ ْ َوََكنُوا  ٥٣يَن َءاَمُنوا

تُوَن 
ح
تَأ
َ
ٓ أ نُتمح َولُوًطا إحذح قَاَل لحَقوحمحهۦح

َ
َشَة َوأ ٱلحَََٰٰحح

وَن  ُ َوة   ٥٤ُتبحِصح حَجاَل َشهح تُوَن ٱلر 
ح
حنهُكمح تَلَأ ئ

َ
حن ُدونح  أ م 

حسَ  نُتمح قَوحم  ٱلن 
َ
ِۚ بَلح أ  ٥٥ََتحَهلُوَن  آءح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وم ثمود برادرشان صالح را سوي قو به راستي به

فرستاديم، که خدا را بپرستيد. اما آنان به دو گروه 

)صالح(  ﴾45﴿ کردند.تقسيم شدند که با هم ستيزه مي

گفت: اي قوم من! چرا با شتاب گناه و بدي را پيش از 

خواهيد تا جوئيد؟ چرا از خداوندآمرزش نمينيکي مي

ا تو و گفتند: م ﴾46﴿ مورد رحمت قرار گيريد؟!.

ايم. گفت: کساني را که با تو هستند به فال بد گرفته

فال بدتان نزد خداوند است، بلکه شما گروهي هستيد 

و در آن شهر نه نفر بودند  ﴾47﴿ شويد.که آزموده مي

کردند و در اصالح )آن( که در زمين فساد مي

گفتند: براي همديگر سوگند  ﴾48﴿ کوشيدند.نمي

زنيم، اش شبيخون ميخانواده بخوريد که بر صالح و

اش گوييم: هنگام هالکت خانوادهسپس به وارثش مي

و نقشه کشيدند،  ﴾49﴿ يم و ما راستگوييم.حاضر نبوده

انديشي کرديم، درحاليکه آنان خبر و ما هم چاره

ورزي آنان پس بنگر سرانجام حيله ﴾51﴿ نداشتند.

 کرديم. چگونه بود! ما آنان و قومشان را همگي نابود

هاي آنان است که به سزاي آنکه پس اين خانه ﴾51﴿

گمان در اين )ماجرا( ستم کردند فرو تپيده است. بي

و  ﴾52﴿ اي هست.دانند نشانهبراي گروهي که مي

کساني را که ايمان آورده و تقوا پيشه کرده بودند، 

و لوط )را به يادآور( وقتي که به  ﴾53﴿ نجات داديم.

دهيد آيا کار ناشايست انجام ميقوم خود گفت: 

آيا شما از روي شهوت به  ﴾54﴿ دانيد؟!.درحاليکه مي

رويد؟ بلکه شما گروهي جاي زنان به سراغ مردان مي

 ﴾55﴿ نادان هستيد.
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ْ َءاَل  رحُجٓوا خح
َ
ْ أ ن قَالُٓوا

َ
ٓ أ ٓ إحَله ۞َفَما ََكَن َجَواَب قَوحمحهۦح

  لُوط  
ُ
ُهمح أ ۖۡ إحنه َيتحُكمح حن قَرح ُروَن نَاس  يَ م   ٥٦َتَطهه

حيَن  َغََٰبح
َنََٰها محَن ٱلح رح تَُهۥ قَده

َ
َرأ ۥٓ إحَله ٱمح لَُه هح

َ
َنَيحَنَُٰه َوأ

َ
فَأ
َطر   ٥٧ يحهحم مه

نَا َعلَ َطرح مح
َ
ُمنَذرحيَن اۖۡ فَسَ َوأ

ح  ٥٨آَء َمَطُر ٱل
 ُ ُۗ َءاَّلٓله َطََفَٰٓ حيَن ٱصح

ح ٱَّله َٰ عحَبادحه ح وََسَلٌَٰم لََعَ ه ُد َّللح َمح  قُلح ٱۡلح
حُكونَ  ا يُّشح مه

َ
ٌ أ ۡرَض  ٥٩ َخيح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح نح َخلََق ٱلسه مه
َ
أ

َمآءح َمآء   حَن ٱلسه نَزَل لَُكم م 
َ
حَق  َوأ حهۦح َحَدآئ ۢنَبتحَنا ب

َ
فَأ

َجة   ن  َذاَت َبهح
َ
ا ََكَن لَُكمح أ ُۗ مه ٓ ْ َشَجرََها  تُۢنبحُتوا

َ
 َلَٰه  ءح أ

َع ٱ حْۚ بَلح ُهمح قَوحم  مه لُو َّلله دح ۡرَض  ٦٠ نَ َيعح
َ ن َجَعَل ٱۡلح مه

َ
أ

نحَهَٰر  قََرار  
َ
ٓ أ َٰلََها َل َ وََجَعَل ا وََجَعَل ا وََجَعَل خح لََها َرَوََٰسح
زً  َريحنح َحاجح َحح

َ ٱبلح  اُۗ َبنيح
َ
ََثُُهمح ََل  َلَٰه  ءح أ كح

َ
حْۚ بَلح أ َع ٱَّلله مه

لَُموَن  ُف  ٦١َيعح شح َطره إحَذا َدََعهُ َوَيكح حُمضح ن َُيحيُب ٱل مه
َ
أ

ۡرضح  ٱلسُّ 
َ َعلُُكمح ُخلََفآَء ٱۡلح  وَٓء َوَيجح

َ
حْۚ قَلحيَل   َلَٰه  ءح أ َع ٱَّلله  مه

ُروَن  ا تََذكه يُكمح ِفح  ٦٢مه دح ن َيهح مه
َ
ح أ ََب 

ُظلَُمَٰتح ٱلح
 ُۗٓ َتحهۦح َ يََديح رَۡحح ُۢا َبنيح َ ََٰح بُّشح حتََٰي ُل ٱلر  رح َوَمن يُرحسح َحح

َوٱبلح
 
َ
ُ  َلَٰه  ءح أ حْۚ تََعََٰل ٱَّلله َع ٱَّلله حُكوَن مه ا يُّشح  ٦٣َعمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنگاه پاسخ قومش جز آن نبود که گفتند: خانوادة  

لوط را از شهر و ديار خود بيرون کنيد که آنان 

 ﴾56﴿ ها هستند.مردماني پاکدامن، و بيزار از ناپاکي

اش را نجات داديم، مگر همسرش که پس او و خانواده

 ب آورديم.او را از بازماندگان )در عذاب( به حسا

و سخت بر آنان باران )بال( بارانديم، پس چه بد  ﴾57﴿

بگو: ستايش خدا  ﴾58﴿ است باران بيم داده شدگان.

راست، و سالم بر آن بندگانش که )آنان را( برگزيده 

است. آيا خدا بهتر است يا چيزهايي که انباز خدا 

ها قدرتمندترين( يا )آيا طاغوت ﴾59﴿ سازند؟!.مي

ه آسمانها و زمين را آفريده، و از آسمان خداوندي ک

آبي برايتان فرو فرستاده است، پس با آن باغهاي زيبا 

توانستيد درختانش را بروبانيد. رويانديم که شما نمي

آيا معبودي با خدا هست؟ در حقيقت آنها گروهي 

ها بهترند( يا خداوندي )آيا بت ﴾61﴿ کجرو هستند.

ها و در ميان آن رودخانه که زمين را قرارگاه گردانده،

پديد آورده، و برايش کوههاي پابرجا و استوار آفريده 

است؟ آيا همراه با خداوند معبودي هست؟ بلکه 

ها بهترند( يا )آيا بت  ﴾61﴿ دانند.بيشترشان نمي

رسد هرگاه او را به خداوندي که به فرياد درمانده مي

را  کند، شماها را دور ميکمک بخواهند، و سختي

سازد. آيا با خداوند معبود به حقّي هست؟! جانشين مي

ها بهترند( )آيا بت ﴾62﴿ پذيريد.شما بسيار کم پند مي

هاي بيابان و دريا يا خداوندي که شما را در تاريکي

کند، و خداوندي که پيش از )باران( رهنمود مي

فرستد. آيا معبودي رسان ميرحمتش بادها را مژده

هست؟ خداوند از آنچه شريک وي ديگر با خدا 

 ﴾63﴿ سازيد برتر است.مي
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 ْ ن َيبحَدُؤا مه
َ
حَن  أ زُقُُكم م  َلحَق ُثمه يُعحيُدهُۥ َوَمن يَرح ٱۡلح

ۡرضح  
َ َمآءح َوٱۡلح  ٱلسه

َ
َهََٰنُكمح  َلَٰه  ءح أ ْ بُرح حْۚ قُلح َهاتُوا َع ٱَّلله مه
قحنَي  لَُم َمن ِفح ٱلسه  ٦٤إحن ُكنُتمح َصَٰدح َمََٰوَٰتح قُل َله َيعح

يهاَن ُيبحَعُثوَن 
َ
ُعُروَن أ ْۚ َوَما يَشح ُ ۡرضح ٱلحَغيحَب إحَله ٱَّلله

َ َوٱۡلح
حِۚ بَلح ُهمح ِفح َشك    ٦٥ َرة ََٰرَك عحلحُمُهمح ِفح ٱٓأۡلخح ۖۡ  بَلح ٱده َها حنح م 

حنحَها َعُموَن  ءحَذا  ٦٦بَلح ُهم م 
َ
ْ أ حيَن َكَفُرٓوا َوقَاَل ٱَّله

َٰب   ٓ ُكنها تَُر رَُجوَن ؤُ ا َوَءابَا حنها لَُمخح ئ
َ
ٓ أ نَا  ٦٧نَا لََقدح وُعحدح

ُي  َسَٰطح
َ
ٓ أ ٓ إحَله َهََٰذا ََنحُن َوَءابَآُؤنَا محن َقبحُل إحنح َهََٰذا

لحنَي  وه
َ ْ َكيحَف  ٦٨ٱۡلح ۡرضح فَٱنُظُروا

َ ْ ِفح ٱۡلح ُيوا قُلح سح
رحمحنيَ  ُمجح

ح َٰقحَبُة ٱل يحهحمح َوََل  ٦٩ ََكَن َع
َوََل َِتحَزنح َعلَ

حمه  ِفح َضيحق  تَُكن  ُكُروَن م  َوَيُقولُوَن َمَِتَٰ  ٧٠ا َيمح
قحنَي  ُد إحن ُكنُتمح َصَٰدح حوَعح ن   ٧١َهََٰذا ٱل

َ
قُلح َعََسَٰٓ أ
لُوَن  جح َتعح حي تَسح

ُض ٱَّله  ٧٢يَُكوَن َردحَف لَُكم َبعح
ََثَُهمح  كح

َ
نه أ ٍل لََعَ ٱنلهاسح َوَلَٰكح و فَضح ِإَونه َربهَك ََّلُ

ُكُروَن  نُّ  ٧٣ََل يَشح لَُم َما تُكح ِإَونه َربهَك ََلَعح
لحُنوَن  حَبة   ٧٤ُصُدورُُهمح َوَما ُيعح َمآءح  َوَما محنح ََغٓئ ِفح ٱلسه
 ِفح كحَتَٰب  

ۡرضح إحَله
َ بحنٍي  َوٱۡلح إحنه َهََٰذا ٱلحُقرحَءاَن  ٧٥مُّ

حي ُهمح فحيهح  ََثَ ٱَّله كح
َ
َٰٓءحيَل أ َر ٓ إحسح َٰ بَّنح

َيُقصُّ لََعَ
 ٧٦ ََيحَتلحُفونَ 

 
 
 
 
 
 

کند، سپس آن را باز چه کسي آفرينش را آغاز مي

گرداند؟! و چه کسي شما را از آسمان و زمين مي

دهد؟ آيا معبودي با خدا هست؟! بگو: دليل و روزي مي

 ﴾64﴿ گوييد.برهان خود را بياوريد اگر راست مي

هايي در آسمانها و زمين است جز خدا بگو: تمامي آن

 شوند.دانند کي برانگيخته ميد، و نميداننغيب را نمي

بلکه دانش و آگاهي ايشان دربارة آخرت نارسا  ﴾65﴿

است، بلکه آنان از )وقوع( آن در شک هستند، بلکه 

و کافران گفتند: آيا  ﴾66﴿ آنان نسبت بدان کورند.

چون ما و پدرانمان به خاک تبديل شديم، آيا بيرون 

اين را به ما و  به راستي که ﴾67﴿ شويم؟.آورده مي

هاي اند، اين جز افسانهپيش از ما به پدرانمان وعده داده

بگو: در زمين بگرديد، آنگاه  ﴾68﴿ گذشتگان نيست.

 بنگريد که سرانجام گناهکاران چگونه بوده است؟.

ورزند و بر آنان اندوه مخور، و از آنچه حيله مي ﴾69﴿

ييد گوگويند: اگر راست ميو مي ﴾71﴿ تنگدل مباش.

بگو: شايد برخي از  ﴾71﴿ اين وعده کي خواهد بود؟.

آنچه که در فرا رسيدنش شتاب داريد به شما نزديک 

و همانا پروردگارت بر مردمان  ﴾72﴿ شده باشد.

داراي فضل )فراواني( است ولي بيشتر آنان 

و حقاً که پروردگارت  ﴾73﴿ کنند.سپاسگذاري نمي

دارند و آنچه را ن ميهايشان نهاداند آنچه را در دلمي

اي در آسمان و هيچ نهفته ﴾74﴿ سازند.که آشکار مي

و زمين نيست مگر اينکه در کتابي روشن )درج شده( 

اسرائيل بيشترِ گمان اين قرآن براي بنيبي ﴾75﴿ است.

 ﴾76﴿ کند.آنچه را که در آن اختالف دارند بيان مي
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حلحمُ ى ِإَونهُهۥ لَُهد   َة  ل  مح َورَۡحح َضح  ٧٧نحنَي ؤح إحنه َربهَك َيقح
َعزحيُز ٱلحَعلحيُم 

محهحۚۦْ وَُهَو ٱلح ُكح ح لََعَ  ٧٨بَيحَنُهم ِبح َفَتَوَّكه
ُمبحنيح 

ح ح ٱل َق 
حۖۡ إحنهَك لََعَ ٱۡلح ََتَٰ  ٧٩ٱَّلله حَموح محُع ٱل إحنهَك ََل تُسح

حرحيَن  ب  ُمدح
ْ ا ََعَٓء إحَذا َولهوح مه ٱلُّ محُع ٱلصُّ ٓ  ٨٠َوََل تُسح  َوَما

محُع إحَله َمن  ۖۡ إحن تُسح تحهحمح
ح َعن َضَلَٰلَ ُعمح

حَهَٰدحي ٱلح نَت ب
َ
أ

محُن أَِب لحُموَن يُؤح سح ُل  ٨١تََٰيَٰتحَنا َفُهم مُّ ۞ِإَوَذا َوَقَع ٱلحَقوح
َنا لَُهمح َدٓابهة   رَجح خح

َ
يحهحمح أ

نه  َعلَ
َ
حُمُهمح أ ۡرضح تَُكل 

َ حَن ٱۡلح  م 
ْ أَِب َوَيوحَم ََنحُّشُ محن  ٨٢وقحُنوَن تََٰيَٰتحَنا ََل يُ ٱنلهاَس ََكنُوا

ة   مه
ُ
ح أ
ُب أَِبفَوحج   ُك  ح ن يَُكذ  حمه  ٨٣تََٰيَٰتحَنا َفُهمح يُوزَُعوَن ا م 

بحُتم أَِب َكذه
َ
َٰٓ إحَذا َجآُءو قَاَل أ حَها َحِته تََٰيَِٰتح َولَمح ُِتحيُطواْ ب

َملُونَ  اَذا ُكنُتمح َتعح مه
َ
ُل َعلَيح  ٨٤ عحلحًما أ هحم َوَوَقَع ٱلحَقوح

ُقوَن  ْ َفُهمح ََل يَنطح حَما َظلَُموا نها َجَعلحَنا  ٨٥ب
َ
ْ أ ا لَمح يََروح

َ
أ

حَك  َٰل اْۚ إحنه ِفح َذ ً ْ فحيهح َوٱنلهَهاَر ُمبحِصح ُكُنوا حَل لحيَسح ٱَله
م   ٓأَلتََٰيَٰت   حَقوح محُنوَن يُ  ل  ورح  ٨٦ؤح َوَيوحَم يُنَفُخ ِفح ٱلصُّ

َمََٰوَٰتح َوَمن ِفح ٱ ۡرضح إحَله َمن َشآَء َفَفزحَع َمن ِفح ٱلسه
َ ۡلح

رحيَن  تَوحهُ َدَٰخح
َ
ْۚ َوَُّكٌّ أ ُ َباَل َِتحَسُبَها  ٨٧ٱَّلله ح

َوتََرى ٱۡلح
ِۚ  َجامحَدة   َحابح َ َتُمرُّ َمره ٱلسه حٓي َوهح ح ٱَّله ُصنحَع ٱَّلله

َعلُوَن  حَما َتفح ُۢ ب ِۚ إحنهُهۥ َخبحُي ٍء ح َۡ تحَقَن ُكه 
َ
 ٨٨أ
 
 
 
 
 
 
 

 مؤمنان هدايت و رحمت است. اين قرآن برايو قطعاً 
گمان پروردگارت به حکم خود در ميان آنها بي ﴾77﴿

پس  ﴾78﴿ داوري خواهد کرد، و او توانا و آگاه است.
 گمان تو بر حق آشکار هستي.بر خدا توکل کن، بي

داني به مردگان بشنواني، و به گمان تو نميبي ﴾79﴿
کنان روي که پشتکران آواز بشنواني هنگامي

داني کوران را از گمراهيشان و تو نمي ﴾81﴿ بگردانند.
سوي حق هدايتشان کني، تو تنها بازگرداني، و به

تواني بشنواني که به آيات ما ايمان کساني را مي
و هنگامي که  ﴾81﴿ آورند، پس اينان فرمانبردارند.مي

فرمان )عذاب( بر آنان تحقق يابد، جانوري را از زمين 
آوريم که با ايشان سخن رون ميبراي مردمان بي

 هاي ما يقين نداشتند.گويد، چرا که مردم با نشانهمي
و روزي که از هر امتي گروهي از آنان را گرد  ﴾82﴿

کردند، پس آنان آوريم که آيات ما را تکذيب ميمي
 ﴾83﴿ شوند تا به يکديگر ملحق گردند.نگاه داشته مي

ايد: آيا آيات مرا فرمآيند )خدا( ميتا هنگامي که مي
تکذيب کرديد درحاليکه از آن به طور کامل آگاهي 

 کرديد؟.نداشتيد؟ و )در مدت حيات خود( چه مي
و به سبب ستمي که کردند فرمان )عذاب( بر  ﴾84﴿

 توانند( سخن بگويند.آنان تحقق يافت، پس آنان )نمي
ايم تا در اند که ما شب را مقرر داشتهآيا نديده ﴾85﴿

گمان در اين ايم؟ بيارامند، و روز را روشن نمودهآن بي
 ﴾86﴿ هايي است.آورند نشانهبراي قومي که ايمان مي

شود، و روزي )خواهد آمد( که در صور دميده مي
زده اند وحشتآنگاه کساني که در آسمانها و زمين

که خداوند بخواهد، و وهراسناک شوند، مگر کسي
و  ﴾87﴿ آيند.)حاضر( ميهريک فروتنانه در پيشگاه او 

حرکت بيني )و( آنها را ساکن و بيکوهها را مي
پنداري، حال آنکه مانند ابرها در سير و حرکت مي

هستند. آفرينش آن خدايي است که همه چيز را در 
گمان او به آنچه کمال استواري پديد آورده است. بي

 ﴾88﴿ کنيد آگاه است.مي
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ََسَنةح فَ  حٱۡلح حنح  لَُهۥ َخيح  َمن َجآَء ب حن َفَزع  م   َها وَُهم م 
حَئةح َفُكبهتح  ٨٩َءامحُنوَن  يَوحَمئحذٍ  ي  حٱلسه َوَمن َجآَء ب

َملُوَن  َن إحَله َما ُكنُتمح َتعح وُُجوُهُهمح ِفح ٱنلهارح َهلح َُتحَزوح
حي  ٩٠ ةح ٱَّله َ َِلح هح ٱبلح ُبَد َربه َهَٰذح عح

َ
نح أ
َ
محرحُت أ

ُ
ٓ أ َما إحنه
َمَها  ء ِۖ َحره ح َۡ ُكوَن محَن  َوََلُۥ ُكُّ 

َ
نح أ
َ
محرحُت أ

ُ
َوأ

لحمحنَي  حُمسح حنهَما  ٩١ٱل َتَدىَٰ فَإ ُقرحَءاَنۖۡ َفَمنح ٱهح
تحلَُواْ ٱلح

َ
نح أ
َ
َوأ

۠ محَن  نَا
َ
ٓ أ َما هحۖۦۡ َوَمن َضله َفُقلح إحنه سح َفح َتدحي نلح َيهح

رحيَن  ُمنذح
ح ح َسُيحيُكمح َءاتََٰيَٰتحهح  ٩٢ٱل ه ُد َّللح َمح

ۦ َوقُلح ٱۡلح
َملُوَن  ا َتعح حَغَٰفحٍل َعمه ْۚ َوَما َربَُّك ب رحفُوَنَها   ٩٣َفَتعح

 
 

 

 

 

 

 ُسوَرةُ الَقَصصح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ُمبحنيح  ١طٓسٓم 
ح كحَتَٰبح ٱل

حلحَك َءاتََٰيَُٰت ٱلح َنتحلُواْ  ٢ت
م   ح لحَقوح َق 

حٱۡلح َن ب َبإح ُموََسَٰ َوفحرحَعوح يحَك محن نه
مح يُ  َعلَ ُنوَن ؤح
َيع   ٣ لََها شح هح

َ
ۡرضح وََجَعَل أ

َ َن َعََل ِفح ٱۡلح ا إحنه فحرحَعوح
عحُف  َتضح حَفة  يَسح ۦ  َطآئ ح َتۡحح َنآَءُهمح َويَسح بح

َ
حُح أ حنحُهمح يَُذب  م 

ْۚ إحنهُهۥ ََكَن  حَسآَءُهمح يَن ن دح سح حُمفح ن نهُمنه  ٤محَن ٱل
َ
َونُرحيُد أ

 
َ ْ ِفح ٱۡلح عحُفوا ُتضح حيَن ٱسح ة  لََعَ ٱَّله حمه ئ

َ
 ۡرضح َوََنحَعلَُهمح أ

َٰرحثحنَي  َو
 ٥َوََنحَعلَُهُم ٱلح

 
 
 

هرکس که نيکي در ميان آورد پاداشِ بهتر از آن 

 اند.خواهد داشت و آنان از پريشاني آن روز ايمن

و هرکس بدي در ميان آورد به رو در آتش  ﴾89﴿

کرديد به شما شود. آيا سزايي جز آنچه ميافکنده مي

ام که من تنها فرمان يافته ﴾91﴿ شود؟.داده مي

پروردگار اين شهر )مکه( را بپرستم، پروردگاري که 

آن را حرمت بخشيده و همه چيز از آن اوست. وبه من 

 ﴾91﴿ فرمان داده شده که از زمرة تسليم شدگان باشم.

و اينکه قرآن را بخوانم، پس هرکس راه يابد جز اين 

ابد، و هرکس گمراه ينيست که به سود خودش راه مي

و  ﴾92﴿ باشم.گردد، بگو: من فقط از بيم دهندگان مي

بگو: ستايش خداي راست، او آياتش را به شما نشان 

خواهد داد، پس آنها را خواهيد شناخت، و 

 ﴾93﴿ کنيد غافل نيست.پروردگارت از آنچه مي
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 هاي کتاب روشنگر.ست آيهاين ا ﴾1﴿ طا، سين، ميم.

از خبر موسي و فرعون براي گروهي که باور  ﴾2﴿

گمان فرعون بي ﴾3﴿ خوانيم.دارند، به حق بر تو مي

در آن سرزمين تکبر ورزيد، و مردمان آن جا را به 

هاي مختلف تبديل کرد، گروهي از گروهها و دسته

کرد، پسرانشان را سر ايشان را ضعيف و ناتوان مي

گمان او داشت، بييد، و زنانشان را زنده نگاه ميبرمي

خواهيم بر آنان که در و مي ﴾4﴿ از تباهکاران بود.

اند منت نهيم و زمين ضعيف و ناتوان قرار داده شده

ايشان را پيشوايان سازيم و آنها را وارثان )حکومت و 

 ﴾5﴿ قدرت( گردانيم.
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ۡرضح َونُرحَي فح 
َ َن لَُهمح ِفح ٱۡلح ح َن َوَهََٰمََٰن َوُنَمك  رحَعوح

ْ َُيحَذُروَن  ا ََكنُوا ٓ إحََلَٰٓ  ٦وَُجُنوَدُهَما محنحُهم مه وحَحيحَنا
َ
َوأ

لحقحيهح ِفح 
َ
تح َعلَيحهح فَأ فح حَذا خح عحيهحِۖ فَإ ۡرضح

َ
نح أ
َ
م ح ُموََسَٰٓ أ

ُ
أ

 ِۖ ٓ َم ح َوََل ََّتَاِفح َوََل َِتحَز يح
وُه إحََلحكح وََجاعحلُوهُ  ٱَلح إحنها َرآدُّ

ح  َُكوَن لَُهمح  ٧ُمرحَسلحنَي محَن ٱل َن َلح ۥٓ َءاُل فحرحَعوح ََقَطُه فَٱتلح
ُۗ إح َعُدو    َن َوَهََٰمََٰن وَُجُنوَدُهَما ََكنُواْ ا وََحَزنًا نه فحرحَعوح
َن ُقرهُت َعنيح   ٨نَي َخَٰطح  ُت فحرحَعوح

َ
َرأ ح  َوقَالَتح ٱمح

َل 
ُتلُوهُ  وح نَ َولََكۖۡ ََل َتقح

َ
ٓ أ ن يَنَفَعَنا

َ
َذهُۥ َوَل  َعََسَٰٓ أ ا تهخح

ُعُروَن  َٰرحًَغۖۡ إحن  ٩وَُهمح ََل يَشح م ح ُموََسَٰ َف
ُ
َبَح فَُؤاُد أ صح

َ
َوأ

َُكوَن  بحَها تلح
َٰ قَلح َنا لََعَ َبطح ن ره

َ
ََلٓ أ حهۦح لَوح ََكَدتح تَلُبحدحي ب

محنحنَي  حُمؤح يهحِۖ َفَبُِصَتح  ١٠محَن ٱل ح تحهۦح قُص  خح
ُ
َوَقالَتح ۡلح

حهۦح َعن ُجُنب   ُعُروَن  وَُهمح  ب َنا َعلَيحهح  ١١ََل يَشح مح ۞وََحره
لح  هح
َ
َٰٓ أ ُدلُُّكمح لََعَ

َ
َع محن َقبحُل َفَقاَلتح َهلح أ حَمَراضح ٱل

ُحوَن  َبيحت   ُفلُونَُهۥ لَُكمح وَُهمح ََلُۥ َنَٰصح  ١٢يَكح
لََم  َعح حهۦح ََكح َتَقره َعيحُنَها َوََل َِتحَزَن َوتلح م 

ُ
َنَُٰه إحََلَٰٓ أ فََرَددح

نه وَعح 
َ
ح َحق   أ لَُموَن  َد ٱَّلله ََثَُهمح ََل َيعح كح

َ
نه أ  ١٣َوَلَٰكح

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

و ايشان را در زمين مستقر گردانيم، و سلطه و 

حکومتشان دهيم، و به فرعون وهامان و لشکريانشان 

و به  ﴾6﴿ ترسيدند، بنمايانيم.آنچه را که از آن مي

ي مادر موسي الهام کرديم که به او شير بده، و هنگام

که بر او ترسيدي، او را به دريا بيانداز، و مترس و 

اندوهگين مباش، به يقين ما او را به نزد تو باز خواهيم 

 ﴾7﴿ گردانيم.گرداند، و او را از زمرة پيامبران مي

آنگاه خانوادة فرعون او را برگرفتند تا سرانجام دشمن 

گمان فرعون و هامان و آنان و ماية اندوهشان گردد. بي

و همسر فرعون گفت:  ﴾8﴿ شکريانش خطاکار بودند.ل

)او( براي من و براي تو چشم روشني است، او را 

نکشيد، شايد به ما سود بخشد، و يا او را به فرزندي 

دانستند )که سرانجام دشمنشان بگيريم و آنان نمي

و دل مادر موسي تهي )از صبر و  ﴾9﴿ خواهد شد(.

داشتيم تا از زمرة ار نميقرار( شد، و اگر دل او را استو

 ﴾11﴿ باورمندان باشد نزديک بود او را آشکار سازد.
و به خواهرش گفت: به دنبالش برو، و او را از دور 

و شير همة  ﴾11﴿ ديد، بدون اينکه آنان بدانند.مي

دايگان را از قبل بر او حرام ساختيم، آنگاه )خواهرش( 

نم که اي رهنمود کگفت: آيا شما را به خانواده

سرپرستي او را برايتان به عهده بگيرد درحاليکه 

پس موسي را به مادرش باز  ﴾12﴿ خيرخواه او باشند؟.

گردانديم تا چشمش روشن شود، و غمگين نگردد، و 

بداند که وعدة خداوند حق است. ولي بيشترشان 

 ﴾13﴿ دانند.نمي
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َتَوىَٰٓ َءاَتيحَنَٰهُ  هُۥ َوٱسح ُشده
َ
ا بَلََغ أ م   َولَمه ْۚ ا وَعحلحم  ُحكح ا

حَك ََنحزحي  نحنَي َوَكَذَٰل سح حُمحح َٰ  ١٤ٱل يَنَة لََعَ حَمدح َوَدَخَل ٱل
لَة   لحَها  ححنيح َغفح هح

َ
حنح أ َتتحََلنح م  ح َيقح فَوََجَد فحيَها رَُجلَنيح

حي  َتَغََٰثُه ٱَّله حۖۦۡ فَٱسح حه يَعتحهۦح َوَهََٰذا محنح َعُدو  َهََٰذا محن شح
ح  يَعتحهۦح لََعَ ٱَّله ۦح فََوَكَزهُۥ ُموََسَٰ محن شح حه ي محنح َعُدو 

يحَطَٰنحِۖ إحنهُهۥ 
اَل َهََٰذا محنح َعَملح ٱلشه

َفَقََضَٰ َعلَيحهحِۖ قَ
ل    َعُدو    ضح بحني  مُّ َسح  ١٥ مُّ ُت َنفح ح إحّن ح َظلَمح َقاَل َرب 

ۥْٓۚ  فحرح َلح َفَغَفَر ََلُ يُم  فَٱغح قَاَل  ١٦إحنهُهۥ ُهَو ٱلحَغُفوُر ٱلرهحح
ح  ح ب ُكوَن َظهحي  َرب 

َ
ه فَلَنح أ َت لََعَ نحَعمح

َ
رحمحنَي َمآ أ ُمجح

حلح ا ل 
حف   ١٧ يَنةح َخآئ َمدح

ح َبَح ِفح ٱل صح
َ
حَذا فَأ حي ا َيََتَقهُب فَإ ٱَّله

ۚۥْ قَاَل ََلُۥ ُموََسَٰٓ إحنهَك  حُخُه َتِصح سح يَسح مح
َ حٱۡلح هُۥ ب تَنَِصَ ٱسح

بحني   لََغوحي    ن يَ  ١٨ مُّ
َ
َراَد أ
َ
نح أ
َ
ٓ أ ا حي ُهَو فَلَمه حٱَّله بحطحَش ب

هُهَما قَاَل  ّنح َكَما َقَتلحَت َعُدو   ل
ُتلَ ن َتقح

َ
تُرحيُد أ

َ
تََٰيَُٰموََسَٰٓ أ

ن تَُكوَن َجبهار  
َ
ٓ أ ِۖ إحن تُرحيُد إحَله سح مح

َ حٱۡلح ا ب َسُۢ ا ِفح َنفح
ن تَُكوَن محَن 

َ
ۡرضح َوَما تُرحيُد أ

َ نيَ ٱۡلح لححح حُمصح  ١٩ ٱل
قحَصا  وََجآَء رَُجل  

َ
حنح أ ََعَٰ قَاَل تََٰيَُٰموََسَٰٓ إحنه م  يَنةح يَسح حَمدح  ٱل

 
َ
حَمَِل ُرجح إحّن ح لََك محَن ٱل ُتُلوَك فَٱخح َقح حَك َلح تَمحُروَن ب

ح
يَأ

نَي  حح َٰصح حف   ٢٠ٱلنه ح َفَخَرَج محنحَها َخآئ ا َيََتَقهُبۖۡ قَاَل َرب 
َٰلحمحنَي ََن حّنح محَن ٱلحَقوح   ٢١مح ٱلظه

 
 
 
 
 

 

رشد خود رسيد و تکامل و زماني که موسي به کمال 

پيدا کرد، و به او فرزانگي و دانش داديم. و اينگونه به 

و روزي که مردمان  ﴾14﴿ دهيم.نيکوکارن پاداش مي

شهر غافل بودند وارد آن شد و ديد که دو مرد 

جنگند، يکي از قوم او، و آن ديگري از دشمنانش مي

 بود. آن که از گروهش بود، از موسي در برابر دشمنش

کمک خواست، و )موسي( مشتي بدو زد و او را کشت. 

گمان او دشمن گفت اين از کار شيطان است، بي

گفت: پروردگارا!  ﴾15﴿ گمراه کنندة آشکاري است.

ام، پس مرا ببخش. و او را من به خود ستم کرده

 ﴾16﴿ گمان او آمرزندة مهربان است.بخشيد، بي

اي به من دادههايي که گفت: پروردگارا! به پاس نعمت

و  ﴾17﴿ من هرگز پشتيبان گناهکاران نخواهم بود.

شب را ترسان و نگران در شهر به روز آورد که ناگهان 

)ديد( همان کسي که ديروز از او ياري خواسته بود، او 

گمان تو خواند. موسي بدو گفت: بيرا به فرياد مي

پس چون )موسي( خواست به  ﴾18﴿ گمراه آشکاري.

ور شود، شمن هردوي آنان بود حملهشخصي که د

خواهي مرا بکشي، همانگونه که ديروز گفت: آيا مي

خواهي در زمين ستمگر باشي، کسي را کشتي؟ فقط مي

و مردي از  ﴾19﴿ خواهي از نيکوکاران باشي.و نمي

نقطة دوردست شهر شتابان آمد، گفت: اي موسي! 

و را کنند تا تدرباريان و سران دربارة تو مشورت مي

بکشند، پس بيرون برو، مسلماً من از خيرخواهان تو 

پس موسي از شهر خارج شد، درحاليکه  ﴾21﴿ هستم.

ترسان و چشم به راه بود. گفت: پروردگارا! مرا از 

 ﴾21﴿ گروه ستمکار نجات بده.
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يَّنح  دح ن َيهح
َ
ٓ أ ح َيَن قَاَل َعََسَٰ َرَب  حلحَقآَء َمدح َه ت ا تَوَجه َولَمه

بحيلح  َسَوآءَ  َيَن وََجَد َعلَيحهح  ٢٢ٱلسه ا َوَرَد َمآَء َمدح َولَمه
ة   مه
ُ
حَن  أ ح م  َتنيح

َ
َرأ حهحُم ٱمح ُقوَن َووََجَد محن ُدون ٱنلهاسح يَسح

َر  دح َٰ يُصح َّقح َحِته ۖۡ َقاتَلَا ََل نَسح ُبُكَما تَُذوَدانحِۖ قَاَل َما َخطح
بُونَا َشيحخ  

َ
ۖۡ َوأ حََعُٓء َٰٓ إحََل  فََسََّقَٰ  ٢٣َكبحي   ٱلر  لَُهَما ُثمه تََوله

ح َفَقاَل 
ل  ح َت إحََله محنح َخيح  ٱلظ 

نَزلح
َ
حَمآ أ ح إحّن ح ل  ٢٤فَقحي   َرب 

دَ  َيآء  فََجآَءتحُه إححح تححح َُٰهَما َتمحَشح لََعَ ٱسح َبح  ى
َ
قَالَتح إحنه أ

ا َجآَءهُۥ  ْۚ فَلَمه َر َما َسَقيحَت نَلَا جح
َ
زحَيَك أ َجح ُعوَك َلح يَدح

ۖۡ ََنَوحَت محَن ٱلحَقوحمح وَ  َقَصَص قَاَل ََل ََّتَفح
َقصه َعلَيحهح ٱلح
َٰلحمحنَي  َت  ٢٥ٱلظه بَتح ٱسح

َ
أ َُٰهَما َيَٰٓ َدى ۖۡ إحنه قَالَتح إححح هُ رح جح

َت  َ َمنح ٱسح محنيُ َخيح
َ َقوحيُّ ٱۡلح

رحيُد  ٢٦ َجرحَت ٱلح
ُ
ٓ أ قَاَل إحّن ح

ح  َدى ٱبحنََِته َهََٰتنيح َحَك إححح نكح
ُ
نح أ
َ
ُجَر يح  أ

ح
ن تَأ
َ
َٰٓ أ لََعَ

 ِۖ َجج  َ حح َت َعّشح   ثََمَّٰنح تحَممح
َ
َكۖۡ فَإحنح أ َوَمآ ا فَمحنح عحندح

ُ محَن  ٓ إحن َشآَء ٱَّلله ُدّنح ُشقه َعلَيحَكْۚ َسَتجح
َ
نح أ
َ
رحيُد أ

ُ
أ

نَي  َٰلححح ح  ٢٧ٱلصه َجلَنيح
َ َما ٱۡلح يه

َ
حَك بَيحّنح َوَبيحَنَكۖۡ أ َٰل قَاَل َذ

َوَٰ  َٰ َما َنُقوُل َوكحيل  قََضيحُت فَََل ُعدح ُ لََعَ ۖۡ َوٱَّلله ه  َن لََعَ
٢٨  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

که رو به جانب مدين کرد، گفت: اميد است و هنگامي

و  ﴾22﴿ که پروردگارم مرا به راه راست هدايت نمايد.

هنگامي که به آب مدين رسيد، بر آن گروهي از مردم 

دادند، و آن طرف را ديد که به )حيوانات( آب مي

و زن را يافت که گوسفندان خويش را دور ديگر د

کردند. گفت: منظورتان از اين کار چيست؟ گفتند: مي

دهيم تا اينکه چوپانان ما )گوسفندان خود را( آب نمي

)گوسفندانشان را( باز گردانند، و پدر ما پيرمرد 

آنگاه گوسفندان ايشان را  ﴾23﴿ کهنسالي است.

گفت:  سيراب کرد، سپس به سايه روي آورد و

 پروردگارا! من به هر خيري که بسويم بفرستي نيازمندم.

آنگاه يکي از آن دو درحاليکه با نهايت حيا  ﴾24﴿

داشت به نزد آو آمد )و( گفت: پدرم تو را گام برمي

کند، تا تو را پاداش آب دادنِ دعوت مي

)گوسفندانمان( مزد دهد. هنگاميکه موسي به نزد او 

او حکايت کرد، گفت: نترس آمد و داستان را براي 

يکي از  ﴾25﴿ اي.که از مردمان ستمگر رهايي يافته

آن دو )دختر( گفت: اي پدر من! او را استخدام کن، 

کني: هم گمان بهترين کسي است که استخدام ميبي

)پدر آن   ﴾26﴿ نيرومند )و هم( درستکار و امين است.

را  خواهم يکي از اين دو دخترانمدختر( گفت: من مي

به نکاح تو درآورم، در برابر اينکه هشت سال براي من 

کار کني، پس اگر ده سال را تمام گرداني اختيار با تو 

خواهم بر تو سخت بگيرم. اگر خدا است. من نمي

 ﴾27﴿ بخواهد مرا از زمرة نيکان خواهي يافت.

)موسي( گفت: اين قراردادي ميان من و تو است، البته 

مدّت را بر آوردم نبايد تجاوزي در هرکدام از اين دو 

گويم حق من صورت بگيرد، و خداوند بر آنچه مي

 ﴾28﴿ گواه است.
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ٓ َءانََس محن  لحهۦح هح
َ
حأ َجَل وََساَر ب

َ ا قَََضَٰ ُموََس ٱۡلح ۞فَلَمه
ورح نَار   ُت َجانحبح ٱلطُّ ٓ َءانَسح ْ إحّن ح ُكُثٓوا لحهح ٱمح هح

َ
اۖۡ قَاَل ۡلح

ٓ َءاتحيكُ نَار   ح
َوة  م ا لهَعل  وح َجذح

َ
ََبٍ أ
َ حنحَها ِبح حَن ٱنلهارح  م  م 

َطلُوَن  ََٰها نُودحَي محن َشَٰطح ِٕ  ٢٩لََعلهُكمح تَصح تَى
َ
ٓ أ ا  فََلمه

ن 
َ
َجَرةح أ حُمَبََٰرَكةح محَن ٱلشه َعةح ٱل ُقح َمنح ِفح ٱبلح يح

َ حَوادح ٱۡلح ٱل
ُ َربُّ ٱلحَعَٰلَمحنَي  نَا ٱَّلله

َ
ٓ أ   ٣٠تََٰيَُٰموََسَٰٓ إحّن ح

َ
نح أ
َ
قح َوأ

لح
نهَها َجآن   

َ
ََتُّ َكأ ا رََءاَها َتهح حر   َعَصاَكْۚ فَلَمه ب َٰ ُمدح

ا َولَمح َوله
 ۡۖ قحبحلح َوََل ََّتَفح

َ
ْۚ تََٰيَُٰموََسَٰٓ أ حبح  ٣١إحنهَك محَن ٱٓأۡلمحنحنَي ُيَعق 

ح ُسوٓء   كح يََدَك ِفح َجيحبحَك ََّتحُرجح َبيحَضآَء محنح َغيح
لُ  ٱسح

ُممح إحََلحَك َجَناَحَك  ِۖ  َوٱضح بح َهََٰنانح محَن ٱلرههح حَك بُرح َفَذَٰن
ْ قَوحم   ْٓۚ إحنهُهمح ََكنُوا يْهۦح َن َوَمََلح حَك إحََلَٰ فحرحَعوح ب  ا محن ره

قحنَي  ح إحّن ح َقَتلحُت محنحهُ  ٣٢َفَٰسح س  قَاَل َرب  َخاُف ا مح َنفح
َ
فَأ

ُتلُونح  ن َيقح
َ
حَسان   ٣٣أ ح ل َصُح محّن 

فح
َ
ِخح َهَُٰروُن ُهَو أ

َ
ا َوأ

رحسح 
َ
ء  فَأ َ رحدح ُه َمَعح

بُونح لح ح ن يَُكذ 
َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ ِۖ إحّن ح ٓ ُقّنح ح ا يَُصد 

يَك َوََنحَعُل لَُكَما  ٣٤ خح
َ
حأ قَاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك ب

لُوَن إحََلحُكَما أَِبا فَََل ُسلحَطَٰن   نُتَما َوَمنح يَصح
َ
ْٓۚ أ تََٰيَٰتحَنا

َبَعُكَما ٱلحَغَٰلحُبوَن    ٣٥ٱته
 
 
 
 

 

 

 

 

 

را به پايان رساند و همراه  و چون موسي آن مدت

اش حرکت کرد، از سوي )کوه( طور آتشي خانواده

اش گفت: بايستيد که من آتشي را ديد. به خانواده

اي از آتش ام، اميدوارم از آنجا خبري يا شعلهديده

 ﴾29﴿ برايتان بياورم تا خود را بدان گرم کنيد.

، در که به کنار آتش آمد، از کرانة راست درّهوهنگامي

جايگاه خجسته از درخت آواز داده شد: اي موسي! من 

و عصاي خود را  ﴾31﴿ خداوند پروردگار جهانيانم.

کند گويي را ديد که حرکت ميبيانداز، پس چون آن

جنبد، موسي پشت کرد و بازنگشت. که ماري است مي

)گفتيم( برگرد و نترس، که تو از زمرة افرادي هستي 

ستت را به گريبانت فرو ببر تا د ﴾31﴿ که در امانند.

عيب بيرون آيد. و براي زدودن اين ترس سفيد )و( بي

سوي خود جمع کن اين دو دليل از هايت را بهدست

سوي پروردگارت براي فرعون و اشراف )قوم( اوست. 

 ﴾32﴿ باشند.گمان آنان گروهي گناهکار ميبي

)موسي( گفت: پروردگارا! من از آنان کسي را 

و برادرم  ﴾33﴿ ترسم که مرا بکشند.م، پس مياکشته

آورتر است، پس او را با من بفرست هارون از من زبان

ترسم از تا ياور من باشد و مرا تصديق نمايد. من مي

فرمود: ما بازوان تو را  ﴾34﴿ آنکه مرا تکذيب کنند.

به وسيلة برادرت )هارون( تقويت و نيرومند خواهيم 

برتري خواهيم داد. پس به سبب  کرد، و به شما سلطه و

کنند. شما و معجزات ما آنان به شما دسترسي پيدا نمي

 کنند پيروز خواهيد شد.کساني که از شما پيروي مي

﴿35﴾  
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وََسَٰ أَِب ا َجآَءُهم مُّ حَنَٰت  فَلَمه ٓ إحَله  تََٰيَٰتحَنا َبي  ْ َما َهََٰذا قَالُوا
ر   حح ََت  سح فح حَهَٰ ى مُّ َنا ب لحنَي َوَما َسمحعح وه

َ حَنا ٱۡلح ٓ َءابَآئ َذا ِفح
حُهَدىَٰ محنح  ٣٦ حٱل حَمن َجآَء ب لَُم ب عح

َ
ٓ أ ح َوَقاَل ُموََسَٰ َرَب 

لحُح  ِۚ إحنهُهۥ ََل ُيفح ارح َٰقحَبُة ٱله ۦح َوَمن تَُكوُن ََلُۥ َع ه عحندح
َٰلحُموَن  ُت  ٣٧ٱلظه  َما َعلحمح

ُ
حَمَِل َها ٱل يُّ

َ
أ ُن َيَٰٓ َوقَاَل فحرحَعوح

حنح  حنيح  لَُكم م   ٱلط 
قحدح َلح تََٰيََٰهََٰمَُٰن لََعَ وح

َ
حي فَأ إحَلٍَٰه َغيح

ح َصحح  
َعل َل  ٓ فَٱجح ح

لحُع إحََلَٰٓ إحَلَٰهح ُموََسَٰ ِإَوّن ح ا لهَعل  طه
َ
أ
بحنَي  َٰذح َك

ُظنُُّهۥ محَن ٱلح
َ
ََبَ ُهَو وَُجُنوُدهُۥ ِفح  ٣٨َۡل َتكح َوٱسح

نهُهمح 
َ
ح َوَظنُّٓواْ أ َق 

ح ٱۡلح حَغيح ۡرضح ب
َ  ٣٩إحََلحَنا ََل يُرحَجُعوَن ٱۡلح

ۖۡ فَٱنُظرح َكيحَف  َم ح َنَُٰهمح ِفح ٱَلح َنَُٰه وَُجُنوَدهُۥ َفَنَبذح َخذح
َ
فَأ

َٰلحمحنَي  َٰقحَبُة ٱلظه ة   ٤٠ََكَن َع حمه ئ
َ
ُعوَن إحََل  وََجَعلحَنَُٰهمح أ يَدح

وَن ٱنلهارحِۖ َوَيوحَم ٱلحقحَيََٰمةح  َنَُٰهمح ِفح  ٤١ََل يُنَِصُ َبعح تح
َ
َوأ

ح  ه ۖۡ  َهَٰذح َنة  َيا لَعح نح نَي  ٱلُّ ُبوحح حَمقح حَن ٱل َوَيوحَم ٱلحقحَيََٰمةح ُهم م 
َنا  ٤٢ لَكح هح

َ
دح َمآ أ َولََقدح َءاتَيحَنا ُموََس ٱلحكحَتََٰب محنُۢ َبعح

حلنهاسح وَُهد   حَر ل وَلَٰ بََصآئ
ُ َة  ى ٱلحُقُروَن ٱۡلح لهَعلهُهمح  َورَۡحح
ُروَن    ٤٣َيَتَذكه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

موسي با معجزات روشن ما به نزد آنان پس هنگامي که 

آمد، گفتند: اين چيزي جز جادوي به هم بافته نيست، و 

و  ﴾36﴿ ايم.در ميان نياکان نخستين خود اين را نشنيده

داند که چه کسي موسي گفت: پروردگار من بهتر مي

هدايت را از سوي او آورده است، و سراي آخرت از 

ن رستگار گمان ستمکاراآنچه کسي است، بي

و فرعون گفت: اي سران و بزرگان  ﴾37﴿ شوند.نمي

قوم! من جز خودم خدايي را براي شما سراغ ندارم! 

پس اي هامان! براي من بر گِل آتش افروز )و آجر 

ببند( آنگاه براي من کاخ بزرگي بساز، شايد من به 

خداي موسي پي ببرم. و به راستي من او را از 

و فرعون و سپاهيانش به  ﴾38﴿ پندارم.دروغگويان مي

سوي ما ناحق تکبر ورزيدند و پنداشتند که آنان به

پس ما او و سپاهيانش را  ﴾39﴿ شوند.بازگردانده نمي

گرفتيم، آنگاه آنان را به دريا افکنديم. پس بنگر 

و آنان را  ﴾41﴿ سرانجام ستمکاران چگونه بود؟!.

ا سوي آتش )دوزخ( فرپيشواياني گردانديم که به

و در  ﴾41﴿ شوند.خواندند، و روز قيامت ياري نميمي

و در روز قيامت از اين دنيا لعنتي بدرقة راهشان کرديم، 

و ما به راستي بر  ﴾42﴿ زمرة دور داشتگان هستند.

موسي کتاب آسماني نازل کرديم بعد از آنکه اقوام 

روزگاران پيشين را نابود نموديم، تا براي مردم ماية 

يله هدايت و رحمت باشد و تا ايشان پند بينش و وس

  ﴾43﴿ پذيرند.
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َر  مح
َ ح إحذح قََضيحَنآ إحََلَٰ ُموََس ٱۡلح َبح  َغرح

َانحبح ٱلح َوَما ُكنَت ِبح
يَن  َٰهحدح نَا ُقُرون   ٤٤َوَما ُكنَت محَن ٱلشه

ح
نَشأ
َ
ٓ أ ا َوَلَٰكحنها

يحهحُم 
ْۚ َوَما ُكنَت ثَاوحي  َفَتَطاَوَل َعلَ ُعُمُر

ٓ ٱلح لح  ا ِفح هح
َ
أ

يحهحمح 
ْ َعلَ َيَن َتتحلُوا لحنَي َمدح  ٤٥َءاتََٰيَٰتحَنا َوَلَٰكحنها ُكنها ُمرحسح

َة   ن رهۡحح َنا َوَلَٰكح ورح إحذح نَاَديح َانحبح ٱلطُّ حن  َوَما ُكنَت ِبح م 
َر قَوحم   ُنذح حَك تلح ب  تَ ره

َ
ٓ أ ا ير  ا مه ذح

حن نه َُٰهم م  حن َقبحلحَك  ى م 
ُروَن  حَما  ٤٦لََعلهُهمح َيَتَذكه يَبُۢة ب صح يَبُهم مُّ ن تُصح

َ
ََلٓ أ َولَوح
 ْ يهحمح َفَيُقولُوا يحدح

َ
َمتح أ رحَسلحَت إحََلحَنا قَده

َ
ََلٓ أ َربهَنا لَوح

محنحنَي  َفَنتهبحَع َءاتََٰيَٰتحَك َونَُكوَن رَُسوَل   حُمؤح  ٤٧محَن ٱل
َ محثح  وَتح

ُ
ََلٓ أ ْ لَوح نَا قَالُوا َقُّ محنح عحندح ا َجآَءُهُم ٱۡلح َل فَلَمه

َ ُموََسَٰ محن  وَتح
ُ
ٓ أ حَما  ب

ْ ُفُروا َو لَمح يَكح
َ
ْۚ أ َ ُموََسَٰٓ وَتح

ُ
ٓ أ َما

  
حُكل  َرانح تََظََٰهَرا َوقَالُٓواْ إحنها ب حح ۖۡ قَالُواْ سح َكَٰفحُروَن  َقبحُل

َتَٰب   ٤٨  بحكح
ْ تُوا
ح
حنح عحندح ٱ قُلح فَأ َدىَٰ م  هح

َ
ح ُهَو أ َّلله

قح  ُه إحن ُكنُتمح َصَٰدح تهبحعح
َ
ٓ أ فَإحن لهمح  ٤٩نَي محنحُهَما

ْۚ َوَمنح  َوآَءُهمح هح
َ
َما يَتهبحُعوَن أ نه

َ
لَمح أ ْ لََك فَٱعح يُبوا َتجح يَسح

ح ُهد   حَغيح َُٰه ب َبَع َهَوى نح ٱته  محمه
َضلُّ
َ
حَن ٱى أ َ م  حْۚ إحنه ٱَّلله َّلله

َٰلحمحنَي  دحي ٱلحَقوحَم ٱلظه  ٥٠ََل َيهح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( نبودي، در )اي محمد( و تو در جانب غربي )کوه طور

آن دم که فرمان نبوت را به موسي ابالغ کرديم، و تو 

هايي را پديد در حقيقت ما نسل ﴾44﴿ حضور نداشتي.

آورديم، آنگاه عمرشان طوالني شد. و تو در ميان اهل 

مدين نبودي تا آيات ما را بر آنان بخواني ولي اين ما 

ه و تو در کنار کو ﴾45﴿ ايم.هستيم که تو را فرستاده

ولي )وحي( از  طور نبودي بدانگاه که ما ندا داديم،

روي رحمتي از سوي پروردگارت )آمد( تا گروهي را 

اي پيش ايشان نيامده بيم دهي که قبل از تو بيم دهنده

اگر )پيش از  ﴾46﴿ است، شايد آنان پند پذيرند.

فرستادن پيامبر( بال و عذابي به خاطر اعمالشان 

گفتند: پروردگارا! چرا د، ميگرديگريبانگيرشان مي

سوي ما پيامبري نفرستادي تا از آيات تو پيروي کنيم به

پس چون حق از سوي ما  ﴾47﴿ و از مؤمنان باشيم؟!.

برايشان آمد، گفتند: چرا مانند آنچه که به موسي داده 

شده بود بدو داده نشده است؟ آيا به آنچه پيش از اين 

اند؟ گفتند: اين دو به موسي داده شده کفر نورزيده

کنند. و گفتند: جادو هستند که يکديگر را پشتيباني مي

بگو: اگر راست  ﴾48﴿ کنيم.ما همه را انکار مي

گوييد از نزد خداوند کتابي هدايتگرتر از اين دو مي

پس  ﴾49﴿ )کتاب( بياوريد تا من از آن پيروي کنم.

هاي اگر سخن تو را نپذيرفتند، بدان که تنها از خواسته

تر از کسي که کنند، و کيست گمراهخود پيروي مي

بدون راهنمايي از )سوي( خداوند از هوي و هوس خود 

گمان خداوند گروه ستمکاران را کند؟! بيپيروي مي

 ﴾51﴿ کند.هدايت نمي
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ُروَن  َل لََعلهُهمح َيَتَذكه لحَنا لَُهُم ٱلحَقوح  ٥١۞َولََقدح َوصه
حيَن َءاَتيحَنَٰهُ  محُنوَن ٱَّله حهۦح يُؤح كحَتََٰب محن َقبحلحهۦح ُهم ب

ُم ٱلح
َقُّ محن  ٥٢ ٓ إحنهُه ٱۡلح حهۦح  َءاَمنها ب

ْ يحهحمح قَالُٓوا
ِإَوَذا ُيتحَلَٰ َعلَ

لحمحنَي  حَنآ إحنها ُكنها محن َقبحلحهۦح ُمسح ب  َن  ٥٣ره تَوح ْوَلَٰٓئحَك يُؤح
ُ
أ
رَءُ  ْ َوَيدح وا حَما َصََبُ ح ب َتنيح ره رَُهم مه جح

َ
ََسَنةح أ حٱۡلح وَن ب

ا َرزَقحَنَُٰهمح يُنفحُقوَن  حَئَة َومحمه ي  َو  ٥٤ٱلسه ِإَوَذا َسمحُعواْ ٱللهغح
َمَٰلُُكمح  عح

َ
َمَٰلَُنا َولَُكمح أ عح

َ
ٓ أ ْ نَلَا ْ َعنحُه َوقَالُوا َرُضوا عح

َ
أ

َجَٰهحلحنَي 
يحُكمح ََل نَبحَتغح ٱلح

إحنهَك ََل  ٥٥َسَلٌَٰم َعلَ
َببحَت  حح

َ
دحي َمنح أ ْۚ َتهح دحي َمن يََشآُء َ َيهح نه ٱَّلله َوَلَٰكح

يَن  َتدح حُمهح حٱل لَُم ب عح
َ
حُهَدىَٰ  ٥٦وَُهَو أ  إحن نهتهبحعح ٱل

ْ َوقَالُٓوا
هُهمح َحَرمً  ن ل ح َو لَمح ُنَمك 

َ
ْٓۚ أ َنا ۡرضح

َ
فح محنح أ ا َمَعَك ُنَتَخطه

ء  َءامحن   ح َۡ ح 
حزحق   ا َُيحَبَٰٓ إحََلحهح َثَمَرَُٰت ُك  نه ا ر  ُ حن له ا م 

َلُموَن  ََثَُهمح ََل َيعح كح
َ
نه أ َنا محن  ٥٧َوَلَٰكح لَكح هح

َ
َوَكمح أ

َكن  ۖۡ فَتحلحَك َمَسَٰكحُنُهمح لَمح تُسح ِۢ بَطحَرتح َمعحيَشَتَها َية قَرح
 ۡۖ هحمح إحَله قَلحيَل  دح حنُۢ َبعح َٰرحثحنَي م  َو

َوَما  ٥٨ َوُكنها ََنحُن ٱلح
َٰ َيبح ََكَن َربَُّك  لحَك ٱلحُقَرىَٰ َحِته حَها رَُسوَل  ُمهح م 

ُ
ٓ أ  َعَث ِفح

يحهحمح 
ْ َعلَ لحِكح ٱلحُقَرىَٰٓ إحَله َيتحلُوا ْۚ َوَما ُكنها ُمهح َءاتََٰيَٰتحَنا

لَُها َظَٰلحُموَن  هح
َ
 ٥٩َوأ
 
 
 
 
 

 

 

و همانا )اين( سخن را براي آنان پياپي در ميان آورديم 

که پيش از اين )قرآن( به کساني ﴾51﴿ تا پند پذيرند.

و  ﴾52﴿ آورند.م به آن ايمان ميايآنان کتاب داده

گويند: به آن چون )قرآن( بر آنان خوانده شود، مي

باشد و از سوي ايمان آورديم، چرا که آن حق مي

بردار پروردگار ماست. ما پيش از )نزول( آن فرمان

اينانند که به پاس آنکه بردباري ورزيدند  ﴾53﴿ بوديم.

و بدي را با نيکي  شود،پاداششان دو بار به آنان داده مي

ايم دارند، و از آنچه به آنان روزي دادهاز ميان بر مي

و هنگامي که سخن بيهوده بشنوند، از  ﴾54﴿ بخشد.مي

گويند: اعمال ما از آن ما، و گردانند و ميآن روي مي

اعمال شما از آن شماست. سالم بر شما ما خواهان 

مبر!( تو )اي پيا ﴾55﴿ )همنشيني با( نادانان نيستيم.

تواني کسي را که دوست داري هدايت کني، بلکه نمي

کند، و او به خداوند هر کس را که بخواهد هدايت مي

و گفتند: اگر همراه  ﴾56﴿ هدايت شدگان داناتر است.

تو از هدايت پيروي کنيم از سرزمين خود ربوده 

ايم، که جاي نداده« حرم امن»شويم. آيا آنان را در مي

ي هر چيزي براي روزي )آنان( از نزد ما هافرآورده

 دانند.شود؟ بلکه بيشترشان نميسوي آن سرازير ميبه

و چه بسيار شهرها را نابود ساختيم که )اهالي  ﴾57﴿

آنها( در زندگي خود مست و مغرور شده و سرکشي 

هاي ايشان است که بعد از آنان کرده بودند. اين خانه

نگرفته است و ما  جز مدت اندکي مورد سکونت قرار

و  ﴾58﴿ خودمان مالک و صاحب )ديار آنان( شديم.

پروردگارت هرگز نابود کنندة شهرها نيست، مگر 

اينکه در کانون آن پيامبري بفرستد که آيات ما را بر 

آنان بخواند و ما نابود کنندة شهر و دياري نيستيم مگر 

 ﴾59﴿ اينکه ساکنان آنجا ستمکار باشند.
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حي وت
ُ
ٓ أ ء  َوَما ح َۡ حن  ْۚ  ُتم م  َيا َوزحينَُتَها نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ

َفَمَتَُٰع ٱۡلح
ح َخيح  َوَما عحنَد  ْۚ  ٱَّلله ََّقَٰٓ بح

َ
قحلُوَن  َوأ فَََل َتعح

َ
َفَمن  ٦٠أ

َ
أ

ًدا َحَسن   َنَُٰه وَعح َنَُٰه َمَتََٰع  اوََعدح تهعح َفُهَو َلَٰقحيهح َكَمن مه
َيا ُثمه ُهَو يَوحَم ٱلحقحَيَٰمَ  نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ َۡضحيَن ٱۡلح حُمحح  ٦١ةح محَن ٱل

حيَن ُكنُتمح  ََكٓءحَي ٱَّله َن ُۡشَ يح
َ
َوَيوحَم ُيَنادحيهحمح َفَيُقوُل أ

ُل َربهَنا  ٦٢تَزحُعُموَن  يحهحُم ٱلحَقوح
حيَن َحقه َعلَ قَاَل ٱَّله

نَآ 
ح
ۖۡ َتََبهأ َويحَنَُٰهمح َكَما َغَويحَنا غح

َ
ٓ أ َويحَنا غح

َ
حيَن أ ُؤََلٓءح ٱَّله َهَٰٓ

ُبُدوَن  إحََلحَكۖۡ  ْ إحيهانَا َيعح َوقحيَل ٱدحُعواْ  ٦٣َما ََكنُٓوا
 ْ ُوا
َ
ْ لَُهمح َوَرأ يُبوا َتجح ََكَٓءُكمح فََدَعوحُهمح فَلَمح يَسح  ُۡشَ

َتُدوَن  ْ َيهح نهُهمح ََكنُوا
َ
َوَيوحَم ُيَنادحيهحمح  ٦٤ٱلحَعَذاَبْۚ لَوح أ

حُمرحَسلحنَي  َجبحُتُم ٱل
َ
ٓ أ يحهحُم َفَعمحَيتح  ٦٥َفَيُقوُل َماَذا

َعلَ
ۢنَبآُء يَوحَمئحذ  

َ ا  ٦٦َفُهمح ََل يَتََسآَءلُوَن  ٱۡلح مه
َ
َمن تَاَب فَأ

ن يَُكوَن محَن َوَءاَمَن وََعمحَل َصَٰلحح  
َ
ا َفَعََسَٰٓ أ

نيَ  لححح حُمفح ُۗ َما ََكَن  ٦٧ ٱل َتاُر َوَربَُّك ََيحُلُق َما يََشآُء َوَيخح
ح َوتََعَٰ  ْۚ ُسبحَحََٰن ٱَّلله حَيَُة حُكوَن لَُهُم ٱۡلح ا يُّشح  ٦٨َلَٰ َعمه

لحُنوَن  نُّ ُصُدورُُهمح َوَما ُيعح لَُم َما تُكح  ٦٩َوَربَُّك َيعح
َرةحِۖ  وَلَٰ َوٱٓأۡلخح

ُ ُد ِفح ٱۡلح َمح
ُ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَوۖۡ ََلُ ٱۡلح وَُهَو ٱَّلله
ُم ِإَوََلحهح تُرحَجُعوَن  ُكح  ٧٠َوََلُ ٱۡلح

 
 
 
 
 
 
 

ست بهرة اين جهان و و آنچه که به شما داده شده ا

زينت آن است، و آنچه که نزد خداوند است بهتر و 

آيا کسي  ﴾61﴿ ورزيد؟!.تر است. آيا خرد نميپاينده

ايم و بدان خواهد اي نيک وعده دادهکه او را به وعده

رسيد، همانند کسي است که کاالي زندگي اين جهان 

ان ايم آنگاه او روز قيامت از احضار شدگرا بدو داده

و روزي )فرا خواهد رسيد( که  ﴾61﴿ خواهد بود؟!.

کجايند فرمايد: )خداوند( آنان را ندا داده و مي

که کساني ﴾62﴿ برديد؟!.انبازهايي که آنها را گما مي

گويند: فرمان عذاب بر آنها تحقق يافته است مي

پروردگارا! اينانند که گمراهشان کرديم، آنان را 

م گمراه نبوديم. ما از اينان در چنانکه خود گمراه شدي

کردند جوييم، ما را عبادت نميپيشگاه تو بيزاري مي

و گفته  ﴾63﴿ رو پندار خود بودند(.)بلکه دنباله

شود: انبازهاي خود را به ياري بخوانيد، آنگاه آنها مي

دهند. و خوانند اما )نداي( آنان را پاسخ نميرا فرا مي

شدند آنچه که دايت ميبينند، و اگر هعذاب را مي

و روزي  ﴾64﴿ آمد.برايشان پيش آمده است پيش نمي

فرمايد: چه دهد و ميکه )خداوند( آنها را ندا مي

آنگاه خبرها در آن  ﴾65﴿ پاسخي به پيامبران داديد؟.

توانند چيزي را از روز بر آنان مشتبه گشته و نمي

و اما کسي که توبه کرده و  ﴾66﴿ يکديگر بپرسند.

يمان آورده و کار شايستة انجام داده باشد اميد است ا

و پروردگار تو هر  ﴾67﴿ که از زمرة رستگاران گردد.

آفريند، و )هر کس را بخواهد( بر آنچه را بخواهد مي

تر گزيند، و آنان اختياري ندارند. خداوند بسي منزهمي

 دهند.و باالتر از آن است که برايش شريک قرار مي

دارد و هايشان پنهان ميدگارت آنچه دلو پرور ﴾68﴿

« اهلل»و اوست  ﴾69﴿ داند.سازد، ميآنچه که آشکار مي

معبود به حق ديگري جز او نيست، و فرمانروايي از آن 

 ﴾71﴿ شويد.سوي او بازگردانده مياوست و به
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َمًدا إحََلَٰ  حَل ََسح ُ َعلَيحُكُم ٱَله ُتمح إحن َجَعَل ٱَّلله رََءيح
َ
قُلح أ
فَََل يَوح 

َ
ِۚ أ َيآٍء حضح تحيُكم ب

ح
ح يَأ ُ ٱَّلله مح ٱلحقحَيََٰمةح َمنح إحَلٌَٰه َغيح

َمُعونَ  ُ َعلَيحُكُم  ٧١ تَسح ُتمح إحن َجَعَل ٱَّلله رََءيح
َ
قُلح أ

ح  ُ ٱَّلله َمًدا إحََلَٰ يَوحمح ٱلحقحَيََٰمةح َمنح إحَلٌَٰه َغيح ٱنلهَهاَر ََسح
يحل  
حلَ تحيُكم ب

ح
ُكُنوَن  يَأ  تَسح

َ
وَن فحيهحِۚ أ ُ َومحن  ٧٢فَََل ُتبحِصح

ْ فحيهح  ُكُنوا حَل َوٱنلهَهاَر لحتَسح َتحهۦح َجَعَل لَُكُم ٱَله رهۡحح
ُكُروَن  لحهۦح َوَلَعلهُكمح تَشح ْ محن َفضح َبحَتُغوا َوَيوحَم  ٧٣َوتلح

حيَن ُكنُتمح تَزحُعُموَن  ََكٓءحَي ٱَّله َن ُۡشَ يح
َ
ُيَنادحيهحمح َفَيُقوُل أ

َنا محن  ٧٤ ة  َونَزَعح مه
ُ
ح أ
َهاتُواْ ا َفُقلحَنا َشهحيد   ُك 

ا ََكنُواْ  ح َوَضله َعنحُهم مه ه َقه َّللح نه ٱۡلح
َ
َهََٰنُكمح َفَعلحُمٓواْ أ بُرح

وَن  ََتُ َُٰروَن ََكَن محن قَوحمح ُموََسَٰ َفَبَغَٰ  ٧٥َيفح ۞إحنه َق
َُهۥ تَلَ  ٓ إحنه َمَفاِتح ُكُنوزح َما

ۖۡ َوَءاَتيحَنَُٰه محَن ٱلح يحهحمح
 َعلَ

ُ
ُنٓوأ
ۖۡ إحنه  َرحح ْولح ٱلحُقوهةح إحذح قَاَل ََلُۥ قَوحُمُهۥ ََل َتفح

ُ
َبةح أ حٱلحُعصح ب

نَي  َفرححح
َ ََل ُُيحبُّ ٱلح ُ  ٧٦ٱَّلله ََٰك ٱَّلله ٓ َءاتَى َوٱبحَتغح فحيَما

ن  سح حح
َ
ۖۡ َوأ َيا نح يَبَك محَن ٱلُّ ۖۡ َوََل تَنَس نَصح َرَة اَر ٱٓأۡلخح ٱله

 ُ َسَن ٱَّلله حح
َ
ٓ أ ِۖ َكَما ۡرضح

َ إحََلحَكۖۡ َوََل َتبحغح ٱلحَفَساَد ِفح ٱۡلح
يَن  دح سح حُمفح َ ََل ُُيحبُّ ٱل   ٧٧إحنه ٱَّلله

 
 
 

 

 

 

 

 

 

بگو: به من بگوييد اگر خداوند شب را بر شما تا روز 

قيامت پيوسته بگرداند، کيست معبودي غير از خداوند 

 ﴾71﴿ شنويد؟!.که برايتان روشني بياورد؟ آيا نمي

ن خبر دهيد اگر خداوند روز را تا قيامت بر بگو: به م

شما ماندگار کند، به جز خدا کدام معبود است که 

بتواند براي شما شبي را بياورد تا در آن آرام گيريد؟ 

و از رحمت خود شب و روز را  ﴾72﴿ بينيد؟.آيا نمي

برايتان مقرر داشت تا در آن بياراميد و فضل خدا را 

و روزي که  ﴾73﴿ گزاريد.بجوئيد و باشد که سپاس ب

گويد: کجايند آن دهد، آنگاه ميآنان را ندا مي

و )در آن روز(  ﴾74﴿ پنداشتيد؟!.شريکانم که شما مي

گوييم: کشيم، آنگاه مياز هر امتي گواهي بيرون مي

دانند که حق با خداوند دليل خود را بياوريد. پس مي

و ناپديد بافتند از ايشان گم است، وآنچه که به هم مي

همانا قارون از قوم موسي بود، پس بر  ﴾75﴿ شود.مي

اي به او داده ها اندازهآنان سرکشي کرد، و از گنج

بوديم که کليدهاي آن بر گروهي توانمند سنگيني 

کرد. آنگاه که قومش بدو گفتند: شادماني مکن، مي

 دارد.همانا خدا شاد شوندگان )به مال( را دوست نمي

نچه خداوند به تو داده است سراي و در آ ﴾76﴿

آخرت را بجوي، و بهرة خود را از دنيا فراموش مکن، 

و چنانکه خداوند به تو نيکي کرده است )با ديگران( 

نيکي کن، و در زمين در پي فساد مباش که خداون 

  ﴾77﴿ دارد.فسادکاران را دوست نمي
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َٰ عحلحٍم عحندح  حيُتُهۥ لََعَ وت
ُ
ٓ أ َما نه قَاَل إحنه

َ
لَمح أ َو لَمح َيعح

َ
ٓيِۚ أ

َشدُّ 
َ
لََك محن َقبحلحهۦح محَن ٱلحُقُرونح َمنح ُهَو أ هح

َ
َ قَدح أ ٱَّلله
ََثُ ََجحع   محنحُه قُوهة   كح

َ
ْۚ َوأ حهحُم َوََل يُسح ا ُل َعن ُذنُوب
رحُموَن  ُمجح

ح َٰ قَوحمحهۦح ِفح زحينَتحهحۖۦۡ قَاَل  ٧٨ٱل
فََخَرَج لََعَ

حيَن يُرحيُدوَن ٱۡلحَ 
َ ٱَّله وَتح

ُ
َيا تََٰيَٰلَيحَت نَلَا محثحَل َمآ أ نح ةَ ٱلُّ َيوَٰ

يم   ٍ َعظح و َحظ  َُٰروُن إحنهُهۥ ََّلُ حيَن  ٧٩ َق وتُواْ َوقَاَل ٱَّله
ُ
أ

ح َخيح   حَمنح َءاَمَن وََعمحَل  ٱلحعحلحَم َويحلَُكمح ثََواُب ٱَّلله ل 
ْۚ َوََل يُلَقه َصَٰلحح   وَن ا ُ ََٰبح  ٱلصه

ٓ إحَله ََٰها حهۦح فََخَسفح  ٨٠ى َنا ب
ۡرَض َفَما ََكَن ََلُۥ محن فحَئة  

َ ح ٱۡلح حَدارحه ونَُهۥ محن يَن َوب ُِصُ
حيَن  حُمنَتِصح ح َوَما ََكَن محَن ٱل حيَن  ٨١ُدونح ٱَّلله َبَح ٱَّله صح

َ
َوأ

َ يَبحُسُط  نه ٱَّلله
َ
سح َيُقولُوَن َويحَكأ مح

َ حٱۡلح اْ َمََّكنَُهۥ ب َتَمنهوح
حَمن يََشآُء محنح عح  َق ل حزح نه ٱلر  ن مه

َ
ََلٓ أ ۖۡ لَوح ُر دح ۦح َوَيقح َبادحه

لحُح  نهُهۥ ََل ُيفح
َ
ۖۡ َويحَكأ حَنا ُ َعلَيحَنا َۡلََسَف ب ٱَّلله

َٰفحُروَن  حيَن ََل  ٨٢ٱلحَك حَّله َرةُ ََنحَعلَُها ل اُر ٱٓأۡلخح حلحَك ٱله ت
ۡرضح َوََل فََساد  يُرحيُدوَن ُعلُو   

َ اْۚ َوٱلحَعَٰقحَبُة ا ِفح ٱۡلح
حلحُمتهقحنَي  ََسَنةح فَلَُهۥ َخيح   ٨٣ل حٱۡلح ۖۡ َوَمن  َمن َجآَء ب حنحَها م 

ح جَ  ي  حيَن َعمحلُواْ ٱلسه
حَئةح فَََل َُيحَزى ٱَّله ي  حٱلسه اتح إحَله آَء ب

َملُوَن    ٨٤َما ََكنُواْ َيعح
 
 
 
 
 
 
 

قارون گفت: تنها در نتيجة علم و دانشي که دارم آن 

ت که خداوند )مال( به من داده شده است. آيا ندانس

هاي )گذشته( کساني را که از او پيش از او نسل

توانمندتر و مال اندوزتر بودند هالک کرد؟ و 

پس  ﴾78﴿ شوند.گناهکاران از گناهشان پرسيده نمي

)قارون( آراسته به زيورهاي خود ميان قومش ظاهر شد 

خواستند گفتند: اي کساني که زندگاني دنيا را مي

آنچه به قارون داده شده است کاش! ما نيز مانند 

اي بزرگ برخوردار داشتيم، به راستي او از بهرهمي

و کساني که دانش وآگاهي داشتند،  ﴾79﴿ است.

گفتند: واي بر شما! پاداش خداوند براي کسي که 

ايمان آورد و کار شايسته انجام دهد، بهتر است و اين 

ش اپس او و خانه ﴾81﴿ پذيرند.را جز شکيبايان نمي

را به زمين فرو برديم، و هيچ گروهي نداشت که او را 

در برابر خداوند ياري دهند، و خود نيز نتوانست خود 

کردند آنان که ديروز آرزو مي ﴾81﴿ را کمک کند.

به جاي او باشند، گفتند: واي! انگار خدا روزي را براي 

گرداند، و هر کس از بندگانش که بخواهد فراخ مي

بخواهد روزي را تنگ و کم براي هر کس که 

گمان گرداند. و اگر خداوند بر ما منت ننهاده بود بيمي

برد. واي! انگار کافران رستگار ما را فرو مي

اين سراي آخرت است که آن را  ﴾82﴿ گردند.نمي

براي کساني که در زمين به دنبال استکبار و فساد 

 ست.کنيم، و عاقبت از آن پرهيزگاران انيستند مقرر مي

هر کس کار نيکي انجام دهد پاداش بهتري از  ﴾83﴿

آن دارد، و هرکس بدي به ميان آورد )بداند( کساني 

کنند جزا شوند جز آنچه ميها ميکه مرتکب بدي

  ﴾84﴿ يابند.نمي
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 ِۚ َك إحََلَٰ َمَعاد  حي فََرَض َعلَيحَك ٱلحُقرحَءاَن لََرآدُّ  قُل إحنه ٱَّله
لَُم َمن جَ  عح

َ
ٓ أ ح َب  ُهَدىَٰ َوَمنح ُهَو ِفح َضَلَٰل  ره

ح حٱل بحني   آَء ب  مُّ
ن يُلحََّقَٰٓ إحََلحَك ٱلحكحَتَُٰب إحَله َوَما ُكنَت  ٨٥

َ
ْ أ تَرحُجٓوا

َة   حَكۖۡ فَََل  رَۡحح ب  حن ره َٰفح تَُكوَننه َظهحي  م  حلحَك  ٨٦رحيَن ا ل 
نزحلَتح إحََلح 

ُ
َد إحذح أ ح َبعح نهَك َعنح َءاتََٰيَٰتح ٱَّلله َكۖۡ َوََل يَُصدُّ

حكحنَي  ُمّشح
ح حَكۖۡ َوََل تَُكوَننه محَن ٱل ُع إحََلَٰ َرب  َوََل  ٨٧َوٱدح

ح إحَلَٰهً  ُع َمَع ٱَّلله ٍء تَدح ح َۡ  ُهَوْۚ ُكُّ 
ا ََلٓ إحَلََٰه إحَله ا َءاَخَر

ُم ِإَوََلحهح تُرحَجُعوَن  ُكح ۚۥْ ََلُ ٱۡلح َهُه حٌك إحَله وَجح  ٨٨َهال
 

 

 

 

 

 ُسوَرةُ الَعنَكُبوتح 
ح  يمح ِمۡسِب ٱَّلله   ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح

ْ َءاَمنها  ١الٓٓم  ن َيُقولُٓوا
َ
ْ أ ُكٓوا َ ن ُيَتح

َ
َب ٱنلهاُس أ َحسح

َ
أ

َتُنوَن  ۖۡ  ٢وَُهمح ََل ُيفح حيَن محن َقبحلحهحمح
َولََقدح َفَتنها ٱَّله

بحنَي  َٰذح َك
لََمنه ٱلح حيَن َصَدُقواْ َوََلَعح ُ ٱَّله لََمنه ٱَّلله  ٣فَلََيعح

ح  َب ٱَّله مح َحسح
َ
ح أ ي  َملُوَن ٱلسه ْۚ يَن َيعح بحُقونَا ن يَسح

َ
اتح أ

ح َفإحنه  ٤َسآَء َما َُيحُكُموَن   لحَقآَء ٱَّلله
ْ َمن ََكَن يَرحُجوا

 ِۚ ح ٓأَلت  َجَل ٱَّلله
َ
محيُع ٱلحَعلحيُم  أ َوَمن َجََٰهَد  ٥وَُهَو ٱلسه

ٌّ َعنح ٱلح  َ لََغّنح ۦْٓۚ إحنه ٱَّلله هح سح
َفح حنهَما يَُجَٰهحُد نلح  ٦َعَٰلَمحنَي فَإ

 

 

 

 

به راستي خداوندي که اين قرآن را بر تو واجب کرد 

يقيناً تو را به بازگشتگاهي باز خواهد گرداند. بگو: 

داند که چه کسي هدايت را از پروردگار من بهتر مي

سوي او آورده است، و چه کسي در گمراهي آشکار 

و اميدي نداشتي که کتاب بر تو  ﴾85﴿ برد.به سر مي

د آورده شود، بلکه به رحمتي از سوي پروردگارت فرو

 )اين کار انجام شد( پس هرگز پشتيبان کافران مباش.

و هرگز کافران تو را از آيات خداوند باز  ﴾86﴿

ندارند، پس از آنکه )قرآن( بر تو نازل شده است. و 

سوي پروردگارت فراخوان، و هرگز از مشرکان به

ديگري را فرامخوان، و با خداوند معبود  ﴾87﴿ مباش.

جز او معبود به حقي نيست، هر چيزي هالک شونده 

است جز ذات او، فرمانروايي از آن اوست، و همگي 

 ﴾88﴿ شويد.سوي او برگردانده ميشما به

 

 عنكبوتسوره 
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

پندارند که همينکه آيا مردم مي ﴾1﴿ الف، الم، ميم.

شوند و ايم به حال خود رها ميهايمان آورد بگويند:

راستي کساني را که و به ﴾2﴿ گردند؟.آزمايش نمي

را پيش از آنان بودند آزموديم، پس البته خداوند آنان

و دروغگويان را )نيز(  دارد،که راست گفتند معلوم مي

ها که مرتکب بديآيا آنان ﴾3﴿ معلوم خواهد داشت.

گيرند؟ چه بد يشي ميبرند که از ما پشوند گمان ميمي

هرکس که به لقاي خدا اميد  ﴾4﴿ کنند!.داوري مي

داشته باشد )بداند که( ميعاد خداوند آمدني است و او 

و هرکس که جهاد کنند تنها به  ﴾5﴿ شنواي داناست.

گمان خداوند از کند. بي)سود( خودش جهاد مي

 ﴾6﴿ نياز است.جهانيان بي
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ْ وََعمح  حيَن َءاَمُنوا حَرنه َعنحُهمح َوٱَّله َٰلحَحَٰتح نَلَُكف  ْ ٱلصه لُوا
ح  َملُوَن َسي  ْ َيعح حي ََكنُوا َسَن ٱَّله حح

َ
زحَينهُهمح أ حهحمح َونَلَجح ات

ن   ٧ يحهح ُحسح َ حَوَٰلح نَسََٰن ب ح
يحَنا ٱۡلح اۖۡ ِإَون َجََٰهَداَك َوَوصه

حهۦح عحلحم   حَك َبح َما لَيحَس لََك ب ْٓۚ إحََله لحتُّشح ُهَما عح  فَََل تُطح
َملُوَن  حَما ُكنُتمح َتعح حُئُكم ب نَب 

ُ
ُعُكمح فَأ حيَن  ٨َمرحجح َوٱَّله

نيَ  َٰلححح لَنهُهمح ِفح ٱلصه خح َٰلحَحَٰتح نَلُدح  َءاَمُنواْ وََعمحلُواْ ٱلصه
وذحَي ِفح  ٩

ُ
حَذآ أ ح فَإ حٱَّلله َومحَن ٱنلهاسح َمن َيُقوُل َءاَمنها ب

ح َجَعَل فحتحَنَة ٱنلهاسح َكَعَذابح  حن َجآَء نَِصح   ٱَّلله حۖۡ َولَئ  ٱَّلله
حَك ََلَُقولُنه  ب  حن ره ُ م  َو لَيحَس ٱَّلله

َ
ْۚ أ إحنها ُكنها َمَعُكمح

حَما ِفح ُصُدورح ٱلحَعَٰلَمحنيَ  َم ب
لَ عح
َ
حأ ُ  ١٠ ب لََمنه ٱَّلله َوََلَعح

حُمَنَٰفحقحنيَ  لََمنه ٱل ْ َوََلَعح حيَن َءاَمُنوا حيَن  ١١ ٱَّله َوقَاَل ٱَّله
 ْ محلح  َكَفُروا َحح  َسبحيلََنا َونلح

ْ  ٱتهبحُعوا
ْ حيَن َءاَمُنوا حَّله ل

حن حَحَٰمحلحنَي محنح َخَطََٰيَُٰهم م   َخَطََٰيَُٰكمح َوَما ُهم ب
بُوَن  َٰذح ٍءِۖ إحنهُهمح لََك ح ثحَقاَل   ١٢َۡ

َ
ثحَقالَُهمح َوأ

َ
محلُنه أ  َوََلَحح

َع  ۖۡ َولَيُسح مه حهحمح ثحَقال
َ
ا ََكنُواْ لُنه يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح َعمه أ

وَن  ََتُ َنا نُوًحا إحََلَٰ قَوحمحهۦح فَلَبحَث  ١٣َيفح
رحَسلح
َ
َولََقدح أ

نَي ََعم   لحَف َسَنٍة إحَله َُخحسح
َ
وفَاُن فحيهحمح أ َخَذُهُم ٱلطُّ

َ
ا َفأ

 ١٤وَُهمح َظَٰلحُموَن 
 
 
 
 
 
 

 

 

که ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام و کساني

ز آنان خواهيم زدود، و به اند، قطعاً گناهانشان را اداده

و  ﴾7﴿ دهيم.کردند پاداش ميآنچه مي آنان نيکوترينِ

رفتاري فرمان انسان را نسبت به پدر و مادرش به نيک

داديم. و اگر بخواهند تو را وادارند تا چيزي را که به 

آوري، از آنان حقيقت آن دانشي نداري و من شرک

آنگاه  اطاعت مکن، بازگشت شما به سوي من است،

 ﴾8﴿ دهم.کرديد خبر ميشما را به )حقيقت( آنچه مي

اند و کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده

و از  ﴾9﴿ آوريم.را در )زمرة( شايستگان درميآنان

گويد: به خداوند ايمان مردم کسي هست که مي

ايم اما وقتي در راه خدا مورد اذيت و آزار قرار آورده

ردم را مانند عذاب خدا شمارد، و اگر گيرد شکنجة م

پيروزيي از سوي پروردگارت نصبيب )شما مؤمنان( 

که با شما بوديم آيا خداوند ما گويند: همانا گردد مي

 ﴾11﴿ به آنچه در دلهاي جهانيان است داناتر نيست؟!.

دارد و به يقين و مسلماً خداوند مؤمنان را معلوم مي

و کافران  ﴾11﴿ د داشت.منافقان را )نيز( معلوم خواه

به مؤمنان گفتند: از راه ما پيروي کنيد قطعاً گناهان شما 

گيريم، درحاليکه آنان چيزي از گناهان را به عهده مي

گمان آنان ايشان را بر نخواهند داشت. بي

و بدون شک بارهاي )گناهان(  ﴾12﴿ دروغگويانند.

وش خود و بارهايي ديگر با بارهاي )گناهان خود( بر د

بستند کشند و همانا روز قيامت از آنچه افترا ميمي

و به راستي که نوح را به  ﴾13﴿ شوند.بازخواست مي

سوي قومش فرستاديم و نهصد و پنجاه سال درميان 

آنان ماندگار شد آنگاه طوفان آنان را درحاليکه 

 ﴾14﴿ ستمکار بودند فرو گرفت.
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فحيَنةح  َحََٰب ٱلسه صح
َ
َنَيحَنَُٰه َوأ

َ
ٓ َءايَة   فَأ  وََجَعلحَنََٰها

حلحَعَٰلَمحنَي  َ  ١٥ل  ْ ٱَّلله ُبُدوا ِإَوبحَرَٰهحيَم إحذح قَاَل لحَقوحمحهح ٱعح
َٰلحُكمح َخيح   ۖۡ َذ لَ  َوٱتهُقوهُ  ١٦ُموَن لهُكمح إحن ُكنُتمح َتعح

َثَٰن   وح
َ
ح أ ُبُدوَن محن ُدونح ٱَّلله ا َوََّتحلُُقوَن إحفحًَّكْۚ إحنه إحنهَما َتعح

حيَن تَ  ُبُدوَن محن ٱَّله لحُكوَن لَُكمح عح ح ََل َيمح ُدونح ٱَّلله
َتُغواْ عحنَد ٱرحزحق   ۥٓۖۡ ا فَٱبح ُكُرواْ ََلُ ُبُدوُه َوٱشح َق َوٱعح حزح ح ٱلر   َّلله

َمم   ١٧إحََلحهح تُرحَجُعوَن 
ُ
َب أ ْ َفَقدح َكذه بُوا ح حن  ِإَون تَُكذ  م 

ََلَُٰغ   ٱلرهُسولح إحَله ٱبلح
ۖۡ َوَما لََعَ ح َقبحلحُكمح َو لَمح  ١٨ُمبحنُي ٱل

َ
أ

ۥْٓۚ  َلحَق ُثمه يُعحيُدهُ ُ ٱۡلح ُئ ٱَّلله ْ َكيحَف ُيبحدح ا حَك  يََروح َٰل إحنه َذ
ي   ح يَسح ۡرضح  ١٩ لََعَ ٱَّلله

َ ْ ِفح ٱۡلح ُيوا فَٱنُظُرواْ  قُلح سح
ْۚ إحنه  َرةَ ةَ ٱٓأۡلخح

َ
أ ُئ ٱلنهشح ُ يُنشح ْۚ ُثمه ٱَّلله َلحَق

 ٱۡلح
َ
َكيحَف بََدأ
ح 
َٰ ُك  َ لََعَ ء  ٱَّلله ح َۡ ير     ُب َمن يَشَ  ٢٠قَدح ح آُء َوَيرحَحُم ُيَعذ 

لَُبوَن  ۖۡ ِإَوََلحهح ُتقح زحيَن ِفح  ٢١َمن يََشآُء جح حُمعح نُتم ب
َ
ٓ أ َوَما

ح محن  حن ُدونح ٱَّلله َمآءحِۖ َوَما لَُكم م  ۡرضح َوََل ِفح ٱلسه
َ ٱۡلح
ي   َولح    ْ أَِب ٢٢ َوََل نَصح حيَن َكَفُروا ح تََٰيَٰتح َوٱَّله ٱَّلله

ْوَلَٰٓئحَك لَُهمح 
ُ
َِتح َوأ  محن رهۡحح

ْ حُسوا ْوَلَٰٓئحَك يَئ
ُ
ۦٓ أ حهح َولحَقآئ
م   َلح
َ
 ٢٣ َعَذاٌب أ

 
 
 
 

 

 

 

 

 

نشينان را نجات داديم و کشتي را پند آنگاه او و کشتي

)و به يادآور(  ﴾15﴿ و عبرتي براي جهانيان گردانديم.

پرستيد ابراهيم را آنگاه که به قومش گفت: خداوند را ب

 و از او پروا بداريد اين براي شما بهتر است اگر بدانيد.

هايي را جز اين نيست که شما غير از خدا بت ﴾16﴿

گمان کساني بافيد، بيميهم پرستيد و دروغي را به مي

توانند به شما پرستيد نميرا که به جاي خداوند مي

روزي دهند. پس نزد خداوند روزي بجوييد و او را 

و سپاسگزاري کنيد که به سوي او برگردانده  بندگي

و اگر )وحي را( تکذيب کنيد  ﴾17﴿ شويد.مي

اند، و هاي پيش از شما )نيز آن را( دروغ انگاشتهملت

آيا  ﴾18﴿. رساني آشکار بر عهدة پيامبر نيستجز پيام

کند سپس اند که خدا چگونه آفرينش را آغاز مينديده

گمان اين بر خداوند آسان بي گرداند؟!آن را باز مي

بگو: در زمين بگرديد و بنگريد که  ﴾19﴿. است

چگونه آفرينش را آغاز کرد، سپس پيدايش واپسين را 

. تواناست گمان خداوند بر هر چيزيکند، بيپديدار مي

دهد و هرکس هرکس را که بخواهد عذاب مي ﴾21﴿

دهد، و به سوي او را بخواهد مورد رحمت قرار مي

توانيد )خدا را( و شما نمي ﴾21﴿. شويدانده ميبازگرد

درمانده کنيد چه در زمين و چه در آسمان، و به جاي 

و کساني  ﴾22﴿. خداوند هيچ دوست و ياوري نداريد

اندايشان از که به آيات خداوند و لقاي او کفر ورزيده

باشند و اينان عذاب دردناکي رحمت من مأيوس مي

 ﴾23﴿دارند. 
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حقُوهُ َفَما َكَ  وح َحر 
َ
ُتلُوُه أ ن َقالُواْ ٱقح

َ
ٓ أ ٓ إحَله َن َجَواَب قَوحمحهۦح

حَك ٓأَلتََٰيَٰت   َٰل ِۚ إحنه ِفح َذ ُ محَن ٱنلهارح َُٰه ٱَّلله َنَى
َ
م   فَأ حَقوح  ل 
محُنونَ يُ  َثَٰن   ٢٤ ؤح وح

َ
ح أ حن ُدونح ٱَّلله تُم م  َذح

ا َوقَاَل إحنهَما ٱَّته
ةَ بَيحنحُكمح  َوده ةح مه ََيوَٰ ۖۡ ُثمه يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح ِفح ٱۡلح َيا نح ٱلُّ

حَبعحض   ُفُر َبعحُضُكم ب ا َوَيلحَعُن َبعحُضُكم َبعحض   يَكح
وَ 
ح
حيَن َوَمأ َِٰصح حن نه َُٰكُم ٱنلهاُر َوَما َلُكم م   ٢٥ى
ا ۞َف  ِۖ َوَقاَل  اَمَن ََلُۥ لُوط  ٓ ح ٌر إحََلَٰ َرَب  ح ُمَهاجح

إحنهُهۥ ُهَو  إحّن 
َكحيُم  َعزحيُز ٱۡلح

ُقوَب  ٢٦ٱلح َحََٰق َوَيعح ۥٓ إحسح َووََهبحَنا ََلُ
َرهُۥ  جح

َ
حيهتحهح ٱنلُُّبوهةَ َوٱلحكحَتََٰب َوَءاَتيحَنَُٰه أ َنا ِفح ُذر 

وََجَعلح
نَي  َٰلححح َرةح لَمحَن ٱلصه ۖۡ ِإَونهُهۥ ِفح ٱٓأۡلخح َيا نح َولُوًطا  ٢٧ِفح ٱلُّ
َشَة  تُوَن ٱلحَََٰٰحح

ح
ٓ إحنهُكمح تَلَأ َما َسَبَقُكم إحذح قَاَل لحَقوحمحهۦح

َحد  
َ
حَها محنح أ حَن ٱلحَعَٰلَمحنَي  ب تُوَن  ٢٨م 

ح
حنهُكمح تَلَأ ئ

َ
أ

تُوَن ِفح نَادحيُكُم 
ح
بحيَل َوتَأ َطُعوَن ٱلسه حَجاَل َوَتقح ٱلر 

حَنا  ْ ٱئحت ن قَالُوا
َ
ٓ أ ٓ إحَله ۖۡ َفَما ََكَن َجَواَب قَوحمحهۦح حُمنَكَر ٱل
َٰدح  ح إحن ُكنَت محَن ٱلصه حَعَذابح ٱَّلله ح  ٢٩قحنَي ب قَاَل َرب 
يَن  دح سح حُمفح  ٣٠ٱنُِصح يح لََعَ ٱلحَقوحمح ٱل

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

آنگاه پاسخ قومش جز اين نبودکه گفتند: او را بکشيد 

يا بسوزانيد! پس خداوند او را از آتش نجات داد. 

هايي براي مؤمنان است. گمان در اين )ماجرا( نشانهبي

دنيا براي و )ابراهيم( گفت: شما در زندگي  ﴾24﴿

هايي را )به پرستش( دوستيِ بين خود غير از خدا بت

ايد سپس در روز قيامت برخي از شما برخي برگرفته

کند و بعضي از شما بعضي ديگر را ديگر را انکار مي

نمايد و جايگاهتان آتش دوزخ خواهد بود و نفرين مي

پس لوط به او  ﴾25﴿هيچ ياوري نخواهيد داشت. 

ان آورد و گفت: من به جايي هجرت )=ابراهيم( ايم

کنم که در آن به عبادت پروردگارم بپردازم. مي

و به  ﴾26﴿گمان او تواناي باحکمت است. بي

و در )=ابرهيم( اسحاق و يعقوب را عطا کرديم 

فرزندانش نبوت و کتاب مقرر داشتيم و پاداشش را در 

دنيا به او داديم و همانا او در آخرت از زمرة صالحان 

و لوط )را فرستاديم( آنگاه که به قومش  ﴾27﴿ است.

دهيد که گفت: شما که بسيار زشتي را انجام مي

هيچکس از جهانيان در )ارتکاب( آن از شما پيشي 

کنيد آيا شما با مردان آميزش مي ﴾28﴿ نگرفته است.

بنديد و در محافل و راه )فطري و شرعي تناسل( را مي

هيد؟!، و پاسخ قومش جز دخود کار ناپسند انجام مي

گويي عذاب خدا را اين نبود که گفتند: اگر راست مي

گفت: پروردگارا! مرا بر گروه  ﴾29﴿. بر سر ما بياور!

 ﴾31﴿. فسادکاران پيروز گردان
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ْ إحنها  ىَٰ َقالُٓوا َ حٱلحبُّشح ٓ إحبحَرَٰهحيَم ب ا َجآَءتح رُُسلَُنا َولَمه
ح ٱلح  ه لح َهَٰذح هح

َ
ْ أ لحُكٓوا ْ َظَٰلحمحنَي ُمهح لََها ََكنُوا هح

َ
َيةحِۖ إحنه أ َقرح

لَمُ قَاَل إحنه فحيَها لُوط   ٣١ عح
َ
ْ ََنحُن أ ْۚ قَالُوا ۖۡ  ا حَمن فحيَها ب

حيَن  َغََٰبح
تَُهۥ ََكنَتح محَن ٱلح

َ
َرأ ۥٓ إحَله ٱمح لَُه هح

َ
َينهُهۥ َوأ ح نَلَُنج 

ن َجآَءتح رُُسلَُنا لُوط   ٣٢
َ
ٓ أ ا حهحمح َوَضاَولَمه َء ب ٓ َق ا َسح
 ۡۖ حهحمح َذرحَع  وَك  ب ْ ََل ََّتَفح َوََل َِتحَزنح إحنها ُمَنجُّ َوقَالُوا

حيَن  َغََٰبح
تََك ََكنَتح محَن ٱلح

َ
َرأ لََك إحَله ٱمح هح

َ
إحنها  ٣٣َوأ

ز   َيةح رحجح َقرح
ح ٱلح ه لح َهَٰذح هح

َ
َٰٓ أ مَ ُمَنحلُوَن لََعَ حَن ٱلسه حَما ا م  آءح ب
ُسُقونَ  حَنة  َولََقد تهرَ  ٣٤ ََكنُواْ َيفح َنا محنحَهآ َءايََۢة بَي 

م   كح حَقوح  ل 
قحلُونَ  َخاُهمح ُشَعيحب   ٣٥ َيعح

َ
َيَن أ ا َفَقاَل تََٰيََٰقوحمح ِإَوََلَٰ َمدح

ْ ٱ ُبُدوا ْ ِفح ٱعح ا َثوح َر َوََل َتعح َوحَم ٱٓأۡلخح ْ ٱَلح َ َوٱرحُجوا َّلله
ينَ  دح سح ۡرضح ُمفح

َ َفُة  ٣٦ ٱۡلح َخَذتحُهُم ٱلرهجح
َ
بُوهُ فَأ َفَكذه

صح 
َ
 ِفح َدارحهحمح َجَٰثحمحنَي فَأ

ْ ْ َوقَدوَََعد   ٣٧َبُحوا  ا َوَثُموَدا
يحَطَُٰن  ۖۡ َوَزيهَن لَُهُم ٱلشه نحهحمح َسَٰكح حن مه ُكم م 

َ لَ تهبنَيه
حيَن  تَبحِصح ْ ُمسح بحيلح َوََكنُوا ُهمح َعنح ٱلسه َمَٰلَُهمح فََصده عح

َ
أ
٣٨  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

آوردند،  و هنگامي که فرستادگان ما براي ابراهيم مژده

گمان اهل آن گفتند: ما هالک کنندة اين شهريم، بي

ابراهيم گفت: لوط در آن شهر  ﴾31﴿. ستمکار بودند

است، گفتند: ما به هرکس که در آنجاست داناتريم، 

بخشيم، مگر اش را رهايي ميگمان او و خانوادهبي

. شوندگان خواهد بود همسرش که از ماندگاران و نابود

رستادگان ما نزد لوط آمدند، لوط به و چون ف ﴾32﴿

خاطر آنان سخت ناراحت و دلتنگ شد، )فرشتگان( 

دهندة تو و گفتند: مترس و غمگين مباش که ما نجات

ات هستيم، مگر زنت که از ماندگاران و خانواده

همانا ما بر اهل اين  ﴾33﴿. نابودشوندگان خواهد بود

بي از کردند عذاشهر به سزاي آن که نافرماني مي

و به راستي از آن  ﴾34﴿ آسمان نازل خواهيم کرد.

اي روشن ورزند نشانه)شهر( براي گروهي که خرد مي

و به سوي مدين برادرشان  ﴾35﴿. برجاي گذاشتيم

شعيب را فرستاديم و گفت: اي قوم من! خداي را 

پرستش کنيد و به روز بازپسين اميد داريد، و در زمين 

پس او را تکذيب  ﴾36﴿. يداصالً فساد و تباهي نکن

کردند در نتيجه زلزله آنان را فرو گرفت و در خانه و 

و عاد و ثمود را  ﴾37﴿. کاشانة خود از پاي درآمدند

)نيز نابود کرديم( و خانه و کاشانة ايشان براي شما 

نمايان است و شيطان کارهايشان را برايشان آراسته 

شت درحاليکه جلوه داد و آنان را از راه )راست( بازدا

 ﴾38﴿. بينا بودند
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وََسَٰ  َن َوَهََٰمََٰنۖۡ َولََقدح َجآَءُهم مُّ َُٰروَن َوفحرحَعوح َوَق
 َسَٰبحقحنَي 

ْ ۡرضح َوَما ََكنُوا
َ ْ ِفح ٱۡلح وا ََبُ َتكح حَنَٰتح فَٱسح َي 

حٱبلح ب
رحَسلحَنا َعلَيحهح  ٣٩

َ
نح أ حَذۢنبحهحۖۦۡ فَمحنحُهم مه نَا ب َخذح

َ
فلَُُكًّ أ
ب   نح َومحنح ا َحاصح يحَحُة َومحنحُهم مه َخَذتحُه ٱلصه

َ
نح أ ُهم مه

 ُ ْۚ َوَما ََكَن ٱَّلله َنا َرقح غح
َ
نح أ ۡرَض َومحنحُهم مه

َ حهح ٱۡلح َنا ب َخَسفح
لحُموَن  نُفَسُهمح َيظح

َ
ْ أ ن ََكنُٓوا لحَمُهمح َوَلَٰكح َظح َمَثُل  ٤٠َلح

َآَء َكَمَثلح ٱلح  َلح وح
َ
ح أ َُذواْ محن ُدونح ٱَّلله

حيَن ٱَّته َعنَكُبوتح ٱَّله
ََذتح بَيحت   ِۚ ٱَّته ُُيوتح بَلَيحُت ٱلحَعنَكُبوتح وحَهَن ٱبلح

َ
ۖۡ ِإَونه أ لَوح ا
لَُموَن  ْ َيعح ُعوَن محن  ٤١ََكنُوا لَُم َما يَدح َ َيعح إحنه ٱَّلله
 ِۚ ء  ح َۡ حهۦح محن  َكحيُم  ُدون َعزحيُز ٱۡلح

حلحَك  ٤٢وَُهَو ٱلح َوت
ِۖ َومَ  حلنهاسح حُبَها ل َثَُٰل نَۡضح مح

َ ٓ إحَله ٱلحَعَٰلحُمونَ ٱۡلح قحلَُها  ا َيعح
حَك  ٤٣ َٰل ِۚ إحنه ِفح َذ ح َق 

حٱۡلح ۡرَض ب
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ُ ٱلسه َخلََق ٱَّلله

حلحمُ  ٓأَليَة   محنحنَي ل  كحَتَٰبح  ٤٤ؤح
َ إحََلحَك محَن ٱلح وۡحح

ُ
ٱتحُل َمآ أ

َشآءح  ةَ َتنحَِهَٰ َعنح ٱلحَفحح وَٰ
لَ ۖۡ إحنه ٱلصه ةَ لَوَٰ قحمح ٱلصه

َ
َوأ
ح  َنُعونَ َوٱل لَُم َما تَصح ُ َيعح ُۗ َوٱَّلله ََبُ كح

َ
ح أ ُر ٱَّلله  ُمنَكرح  َوََّلحكح

٤٥  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

همانا  )را نيز نابود کرديم( و و قارون و فرعون و هامان

موسي با دالئل و براهين روشن نزد آنان آمده بود امّا 

جويي ورزيدند ولي ايشان در زمين استکبار و برتري

آنگاه هريک را  ﴾39﴿. پيشي گيرندنتوانستند )از ما( 

به )سزاي( گناهش گرفتار کرديم، براي بعضي از ايشان 

طوفان همراه با سنگريزه حواله کرديم، و بعضي از 

ايشان را بانگ مرگبار فرو گرفت، و برخي از ايشان را 

در زمين فرو برديم، و برخي ديگر را غرق کرديم، و 

ستم روا دارد بلکه  خداوند هرگز بر آن نبود که بر آنان

مثال آناني  ﴾41﴿. کردندآنان خود به خويشتن ستم مي

اند همچون کار دوستاني گرفته که به جاي خداوند

که اگر  -اي ساخته و به درستي عنکبوت است که خانه

. ها خانة عنکبوت استترين خانهسست - دانستندمي

داند هرآنچه را که به جاي ک خداوند ميشبي ﴾41﴿

خوانند در حقيقت چيزي نيست، و او )به نيايش( مي او

هايي هستند و اين مثال ﴾42﴿ پيروزمند فرزانه است.

زنيم، و جز دانايان آنرا درک که ما براي مردم مي

ها و زمين را به حق خداوند آسمان ﴾43﴿. کنندنمي

. آفريد، قطعاً در اين نشانة بزرگي براي اهل ايمان است

!( بخوان آنچه را که از کتاب به تو )اي پيامبر ﴾44﴿

گمان نماز دار، بيوحي شده است، و نماز را برپاي

دارد، و )آدمي را( از کارهاي ناپسند و ناشايست باز مي

قطعاً ذکر خدا واالتر و بزرگتر است، و خداوند آنچه را 

  ﴾45﴿. داندکنيد ميمي
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كحَتَٰبح إحَله 
َل ٱلح هح

َ
ْ أ لُٓوا َسُن ۞َوََل تَُجَٰدح حح

َ
َ أ ِتح هح

حٱله  ب
نزحَل إحََلحَنا 

ُ
حٓي أ حٱَّله ۖۡ َوقُولُٓواْ َءاَمنها ب حيَن َظلَُمواْ محنحُهمح

إحَله ٱَّله
د   نزحَل إحََلحُكمح ِإَوَلَُٰهَنا ِإَوَلَُٰهُكمح َوَٰحح

ُ
َوََنحُن ََلُۥ  َوأ

لحُموَن  حينَ  ٤٦ُمسح ٓ إحََلحَك ٱلحكحَتََٰبْۚ فَٱَّله َا نَزنلح
َ
حَك أ  َوَكَذَٰل

ُؤََلٓءح َمن  حهحۖۦۡ َومحنح َهَٰٓ محُنوَن ب كحَتََٰب يُؤح
َءاَتيحَنَُٰهُم ٱلح

حهحۚۦْ َوَما ََيحَحُد أَِب محُن ب َٰفحُروَن يُؤح ٓ إحَله ٱلحَك َوَما  ٤٧تََٰيَٰتحَنا
 محن َقبحلحهۦح محن كحَتَٰب  

ْ ُهۥ  ُكنَت َتتحلُوا َوََل ََّتُطُّ
تَاَب بحَيمحينحَكۖۡ إحذ   رح لُوَن ا َله حُمبحطح بَلح ُهَو َءاتََٰيَُٰتُۢ  ٤٨ٱل

حَنَٰت   حيَن  َبي  ْ ٱلحعحلحَمْۚ َوَما ََيحَحُد ِفح ُصُدورح ٱَّله وتُوا
ُ
أ

َٰلحُموَن أَِب ٓ إحَله ٱلظه نزحَل َعلَيحهح  ٤٩تََٰيَٰتحَنا
ُ
ََلٓ أ ْ لَوح َوقَالُوا

حهحۚۦْ قُلح إحنهَما ٱٓأۡلتََٰيَُٰت عحنَد ٱ َءاتََٰيَٰت   ب  حن ره نَا۠ م 
َ
َمآ أ ح ِإَونه َّلله

ير   بحنٌي  نَذح َو لَمح يَكح  ٥٠مُّ
َ
َا َعلَيحَك أ نَزنلح

َ
ٓ أ ا نه
َ
فحهحمح أ

َة   حَك لَرَۡحح َٰل ْۚ إحنه ِفح َذ يحهحمح
َرىَٰ  ٱلحكحَتََٰب ُيتحَلَٰ َعلَ َوذحكح

م   محُنوَن يُ  لحَقوح ح بَيحّنح َوَبيحَنُكمح  ٥١ؤح حٱَّلله  َكََفَٰ ب
قُلح

ۡرضح  وَ َشهحيد  
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح لَُم َما ِفح ٱلسه حيَن َءاَمُنواْ اۖۡ َيعح ٱَّله

وَن  ُ ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلحَخَِٰسح
ُ
ح أ حٱَّلله َبَٰطحلح َوَكَفُرواْ ب

حٱلح   ٥٢ب
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

و با اهل کتاب جز به روشي که بهتر است مجادله نکنيد 

مگر با کساني از ايشان که ستم کردند، و بگوييد: به 

تمام آنچه از سوي خدا بر ما و شما نازل شده است 

يم، و معبود ما و معبود شما يکي است و ما ايمان دار

و بدينسان بر تو کتاب نازل  ﴾46﴿ فرمانبردار او هستيم.

کرديم و کساني که به آنان کتاب )آسماني( بخشيديم 

ي بدان انآورند، و از ميان اينان کسو به آن ايمان مي

. کنندايمان دارند و آيات ما را جز کافران انکار نمي

خواندي و با دست ز قرآن کتابي نميو تو پيش ا ﴾47﴿

شد نوشتي که اگر چنين ميخويش چيزي نمي

بلکه آن  ﴾48﴿. افتادندگرايان در شک ميباطل

هاي دانش )قرآن( آيات روشني است که در سينه

يافتگان است و جز ستمکاران آيات ما را انکار 

هايي از و گفتند: چرا نشانه ﴾49﴿ کنند.نمي

فرو فرستاده نشده است؟ بگو:  پروردگارش بر او

اي دهندهها تنها نزد خداوند است، و من تنها بيمنشانه

را کافي و بسنده آيا آنان ﴾51﴿ روشنگر هستم و بس.

ايم که بر نيست که ما اين کتاب را بر تو نازل کرده

گمان در اين براي گروهي شود؟! بيآنان خوانده مي

بگو:  ﴾51﴿ ت.دارند رحمت و پندي هسکه باور مي

همين بس که خدا ميان من و شما گواه است، آنچه را 

داند و کساني که به ها و زمين است ميکه در آسمان

ان آوردند و به خدا کفر ورزيدند اينانند که مباطل اي

  ﴾52﴿ زيانکارانند.
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َجل  
َ
ََلٓ أ َعَذابح َولَوح

حٱلح لُونََك ب جح َتعح َسم    َويَسح َآَءُهمُ  مُّ  ۡله
َتة  ٱلحَعَذاُبْۚ  حيَنهُهم َبغح ت

ح
ُعُروَن  َوََلَأ  ٥٣وَُهمح ََل يَشح

َعَذابح 
حٱلح لُونََك ب َتعحجح يَطُۢة يَسح ِإَونه َجَهنهَم لَُمحح

َٰفحرحيَن  َك
حٱلح َعَذاُب محن فَوحقحهحمح  ٥٤ب

َُٰهُم ٱلح َشى يَوحَم َيغح
مَ  ْ َما ُكنُتمح َتعح رحُجلحهحمح َوَيُقوُل ُذوقُوا

َ
 لُونَ َومحن َِتحتح أ

َعة   ٥٥ ۡرَضح َوَٰسح
َ
ْ إحنه أ حيَن َءاَمُنٓوا ََٰ   تََٰيَٰعحَبادحَي ٱَّله حتَٰيه فَإ

ُبُدونح  س   ٥٦فَٱعح ِۖ ُثمه إحََلحَنا  ُكُّ َنفح حَموحتح حَقُة ٱل َذآئ
حيَن  ٥٧تُرحَجُعوَن  َٰلحَحَٰتح َوٱَّله ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا َءاَمُنوا

َنهةح ُغَرف   حَن ٱۡلح حَئنهُهم م  نحَهَُٰر رحي ا ََتح نَلَُبو 
َ محن َِتحتحَها ٱۡلح

ُر ٱلحَعَٰمحلحنَي  جح
َ
َم أ حعح ْۚ ن حيَن فحيَها واْ  ٥٨َخَِٰلح حيَن َصََبُ ٱَّله
ُوَن  حهحمح َيَتَوُكه َٰ َرب 

حن َدٓابهة   ٥٩َولََعَ حن م  ي 
َ
َله َِتحمحُل  َوَكأ

محيُع ٱلحَعلحيُم  ْۚ وَُهَو ٱلسه زُُقَها ِإَويهاُكمح ُ يَرح  ٦٠رحزحَقَها ٱَّلله
َر  ۡرَض وََسخه

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح نح َخلََق ٱلسه َُهم مه تلح
َ
حن َسأ َولَئ

فَُكوَن  َٰ يُؤح ّنه
َ
ۖۡ فَأ ُ َس َوٱلحَقَمَر ََلَُقولُنه ٱَّلله مح ُ  ٦١ٱلشه ٱَّلله

ۥْٓۚ إحنه  ُر ََلُ دح ۦح َوَيقح حَمن يََشآُء محنح عحَبادحه َق ل حزح يَبحُسُط ٱلر 
ٍء َعلحيم   ح َۡ ح 

حُكل  َ ب َُهم وَ  ٦٢ ٱَّلله تلح
َ
حن َسأ َل لَئ ن نهزه مه

َمآءح َمآء   حَها  محَن ٱلسه ت دح َموح ۡرَض محنُۢ َبعح
َ حهح ٱۡلح َيا ب حح

َ
فَأ

قحلُوَن  ََثُُهمح ََل َيعح كح
َ
حْۚ بَلح أ ه ُد َّللح َمح

ْۚ قُلح ٱۡلح ُ نه ٱَّلله
ََلَُقولُ
٦٣  
 
 
 
 
 
 

جويند، و اگر موعدي و آنان عذاب را باشتاب از تو مي

رسيد و ناگهان يقين عذاب به آنان مي مقرر نبود به

 ﴾53﴿ آمد.دانند عذاب به سراغشان ميدرحاليکه نمي

گمان خواهند و بيآنان عذاب را به شتاب از تو مي

روزي که عذاب  ﴾54﴿ جهنم فراگيرندة کافران است.

از باالي سرشان و از زير پاهايشان آنان را فرو 

آنچه را که  گويد: بچشيدپوشاند و )خداوند( ميمي

 ايد!آورده ايمان که بندگانم اي ﴾55﴿ کرديد.مي

 بپرستيد. مرا تنها پس است، فراخ من زمين گمانبي

 سويبه سپس چشدمي را مرگ مزة جانداري هر ﴾56﴿

 ايمان که کساني و ﴾57﴿ شويد.مي بازگردانده ما

 کاخهاي در را ايشان اندکرده شايسته کارهاي و آورده

 روان رودبارها آنها زير در که دهيممي جاي بهشت

 است خوب چه ماند. خواهند جاودان آنجا در و است

 بردباري کهکساني همان ﴾58﴿ .کنندگان! عمل پاداش

 چه و ﴾59﴿ کنند.مي توکل پروردگارشان بر و ورزيدند

 بردارند را خود روزي توانندنمي که جنبندگاني بسيارند

 او و دهد،مي روزي ماش به و آنها به خداوند )بلکه(

 کسي چه که بپرسي آنان از اگر و ﴾61﴿ داناست. شنواي

 مسخّر را ماه و خورشيد و آفريده را زمين و هاآسمان

 چگونه پس خدا. گفت: خواهند البته است؟ کرده

 براي را روزي خداوند ﴾61﴿ .گردند؟!مي منحرف

 گسترده و فراوان بخواهد که بندگانش از هرکس

 گرداند.مي تنگ بخواهد که هرکس براي و کند،مي

 آنان از اگر و ﴾62﴿ داناست. چيزي هر به خداوند همانا

 با آنگاه کرد نازل را آبي آسمان از کسي چه که بپرسي

 قطعاً گرداند؟ زنده شدنش پژمرده از بعد را زمين آن

 اما راست، خداوند ستايش بگو: خدا، گفت: خواهند

  ﴾63﴿ فهمند.نمي آنان بيشتر
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و   ٓ إحَله لَهح َيا نح ةُ ٱلُّ ََيوَٰ
ح ٱۡلح ه اَر  َوَما َهَٰذح ْۚ ِإَونه ٱله َولَعحب 
 َ َرةَ لَِهح لَُموَن ٱٓأۡلخح ََيَواُنْۚ لَوح ََكنُواْ َيعح حَذا َركحُبواْ  ٦٤ٱۡلح فَإ

 ْ َُٰهمح  ِفح ٱلحُفلحكح َدَعُوا ا ََنهى حيَن فَلَمه نَي ََلُ ٱل  َ ُُمحلحصح ٱَّلله
ح  ََب 
حُكوَن إحََل ٱلح حَمآ َءاَتيحَنَُٰهمح  ٦٥إحَذا ُهمح يُّشح ُفُرواْ ب َكح َلح

لَُموَن  ْْۚ فََسوحَف َيعح ََتَمتهُعوا نها َجَعلحَنا  ٦٦َوَلح
َ
اْ أ َو لَمح يََروح

َ
أ

ْۚ ا َوُيتَ ا َءامحن  َحَرمً  حهحمح ل ُف ٱنلهاُس محنح َحوح َخطه
ُفرُ  ح يَكح َمةح ٱَّلله حنحعح محُنوَن َوب َبَٰطحلح يُؤح

فَبحٱلح
َ
َوَمنح  ٦٧وَن أ

ح  َق 
حٱۡلح َب ب وح َكذه

َ
بًا أ ح َكذح ىَٰ لََعَ ٱَّلله ََتَ نح ٱفح ُم محمه

لَ ظح
َ
أ

لَيحَس ِفح َجَهنهَم َمثحو  
َ
ۥْٓۚ أ ا َجآَءهُ َٰفحرحيَن ى لَمه َك

حلح  ٦٨ل 
ح  َ لََمَع َوٱَّله ْۚ ِإَونه ٱَّلله َينهُهمح ُسُبلََنا دح ْ فحيَنا نَلَهح يَن َجََٰهُدوا

نحنَي  سح حُمحح  ٦٩ٱل
 
 
 

ومح   ُسوَرةُ الرُّ
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

وُم  ١الٓٓم  حنُۢ  ٢ُغلحَبتح ٱلرُّ ۡرضح وَُهم م 
َ دحَّن ٱۡلح

َ
ٓ أ ِفح

لحُبوَن  بحهحمح َسَيغح
دح َغلَ ُر  ٣َبعح مح

َ ح ٱۡلح ه نحنَيُۗ َّللح عح سح ِفح بحضح
ُدْۚ َوَيوحَمئحذ   حمُ  محن َقبحُل َومحنُۢ َبعح َرُح ٱل محُنونَ َيفح  ٤ ؤح

يُم  َعزحيُز ٱلرهحح
ۖۡ وَُهَو ٱلح حْۚ يَنُِصُ َمن يََشآُء ح ٱَّلله حَنِصح  ٥ب

 
 
 
 

 

 و نيست، بازيچه و سرگرمي جز دنيا اين زندگي و

 اگر است )راستين( زندگي آخرت جهان زندگي

 شوند کشتي سوار که هنگامي و ﴾64﴿ دانستند.مي

 پس خوانند،مي دعا به مخلصانه و خالصانه را خداوند

 ايشان باز برساند خشکي به و دهد نجات را آنان چون

 آنان به آنچه در )سرانجام( تا ﴾65﴿ ورزند.مي شرک

 خواهند پس گردند، مندبهره تا و کنند ناسپاسي ايمداده

 )براي ايمن حرمي ما که اندنديده آيا ﴾66﴿ دانست.

 ربوده آنان اطراف از مردم آنکه حال ايم.داده قرار آنان(

 خداوند نعمت و آورندمي ايمان باطل به آيا وند؟شمي

 کسي از ستمگرتر کيست و ﴾67﴿ کنند.مي ناسپاسي را

 بر خود که را باطلي و گمراهي و ببندد دروغ خدا بر که

 جايگاهي جهنم در آيا دهد؟! نسبت خدا به هست آن

 ما راه در که کساني و ﴾68﴿ .نيست؟! کافران براي

 رهنمود خويش هايراه به را آنان قطعاً کنند کوشش

 ﴾69﴿ است. نيکوکاران با خدا قطعاً و گردانيم،مي
 

 سوره روم
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

در  ﴾2﴿ روميان شکست خوردند. ﴾1﴿ الف، الم، ميم.

نزديکترين سرزمين. و آنان پس از شکستشان پيروز 

در مدت چند سالي. پيش از اين و  ﴾3﴿ خواهند شد.

ؤمنان ين فرمان از آن خداست، و آن روز مپس از ا

به ياري خدا. هرکس را که  ﴾4﴿. شوندشادمان مي

   ﴾5﴿. کند و او تواناي مهربان استبخواهد ياري مي
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ََثَ  كح
َ
نه أ َدهُۥ َوَلَٰكح ُ وَعح حۖۡ ََل َُيحلحُف ٱَّلله َد ٱَّلله وَعح

لَُمونَ  لَُموَن َظَٰهحر   ٦ ٱنلهاسح ََل َيعح حَن َيعح ةح ا م  ََيوَٰ ٱۡلح
َرةح ُهمح  َيا وَُهمح َعنح ٱٓأۡلخح نح َو لَمح  ٧َغَٰفحلُوَن ٱلُّ

َ
أ

َمََٰوَٰتح  ُ ٱلسه ا َخلََق ٱَّلله هحم  مه نُفسح
َ
ٓ أ ْ ِفح ُروا َيَتَفكه

َجل  
َ
ح َوأ َق 

 بحٱۡلح
ٓ إحَله ۡرَض َوَما بَيحَنُهَما

َ َسم     َوٱۡلح نه ِإَو مُّ
حلحَقآيِٕ ا َكثحي   حَن ٱنلهاسح ب َٰفحُروَن رَ  م  حهحمح لََك َو لَمح  ٨ب 

َ
أ

حيَن  َٰقحَبُة ٱَّله ۡرضح َفَينُظُرواْ َكيحَف ََكَن َع
َ ُيواْ ِفح ٱۡلح يَسح

َشده محنحُهمح قُوهة  
َ
ْ أ ْۚ ََكنُٓوا ۡرَض  محن َقبحلحهحمح

َ ْ ٱۡلح ثَاُروا
َ
َوأ

ا  ََثَ محمه كح
َ
ٓ أ َعَمُروَها وََجآَءتحُهمح رُُسلُُهم وََعَمُروَها

حَنَٰ  َي 
حٱبلح ن ََكنُٓواْ ب لحَمُهمح َوَلَٰكح َظح ُ َلح ِۖ َفَما ََكَن ٱَّلله تح

لحُموَن  نُفَسُهمح َيظح
َ
َسَٰٓ  ٩أ

َ
حيَن أ َٰقحَبَة ٱَّله واْ ـ ُ ُثمه ََكَن َع

بُواْ أَِب ن َكذه
َ
ىَٰٓ أ
َ
وٓأ زحُءوَن ٱلسُّ َتهح حَها يَسح ح َوََكنُواْ ب تََٰيَٰتح ٱَّلله
١٠  ْ ُ َيبحَدُؤا َلحَق ُثمه يُعحيدُ  ٱَّلله هُۥ ُثمه إحََلحهح تُرحَجُعوَن ٱۡلح
رحُموَن  ١١ ُمجح

ح اَعُة ُيبحلحُس ٱل َولَمح  ١٢َوَيوحَم َتُقوُم ٱلسه
 ْ ُؤا حهحمح ُشَفَعَٰٓ ََكٓئ حن ُۡشَ ُهم م 

ه حهحمح  يَُكن ل ََكٓئ حُّشَ  ب
ْ َوََكنُوا

اَعُة يَوحَمئحذ   ١٣َكَٰفحرحيَن  قُوَن  َوَيوحَم َتُقوُم ٱلسه  ١٤َيَتَفره
ح  ا ٱَّله مه

َ
َٰلحَحَٰتح َفُهمح ِفح يَن فَأ ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا َءاَمُنوا

وَن  َروحَضة    ١٥ُُيحََبُ
 
 
 
 
  

 

 

اش را خالف )اين( وعدة خداست، خداوند وعده

از زندگاني   ﴾6﴿ دانند.کند ولي بيشتر مردم نمينمي

 ﴾7﴿ خبرند.دانند و از آخرت بيدنيا تنها ظاهر را مي

ها و خداوند آسمان انديشند کهآيا به ضمير خود نمي

زمين و آنچه را که درميان آنهاست جز به حق و براي 

مدت زمان معيني نيافريده است؟! و به راستي بسياري از 

آيا در  ﴾8﴿ مردم به مالقات پروردگارشان باور ندارند.

اند تا بنگرند سرانجام گذار نپرداخته زمين به گشت و

است؟!  بودهاند چگونه کساني که پيش از ايشان بوده

تر بودند و زمين را بهتر کاويدند آنان از ايشان توانمند

و زيرو رو کردند و آن را بيشتر از آنچه )ايشان( آباد 

سوي ها بهاند آباد نمودند. و پيامبرانشان با معجزهکرده

آنان آمدند پس خداوند بر آن نبود که بر آنان ستم 

 ﴾9﴿ کردند.کند ولي خودشان به خويشتن ستم مي

سپس عاقبت کساني که مرتکب کارهاي بسيار زشت 

شدند چنان شد که آيات خدا را دروغ انگاشتند و مي

خداوند آفرينش  ﴾11﴿ گرفتند.را به باد تمسخر ميآن

گاه گرداند آنرا دوباره برميکند سپس آنرا آغاز مي

که و روزي ﴾11﴿. شويدبه سوي او بازگردانده مي

گناهکاران نااميد و سرگردان  شودقيامت برپا مي

وآنان از شريکانشان هيچ شفاعت  ﴾12﴿ گردند.مي

اي نخواهند داشت و به شريکانشان کافر خواهند کننده

روز  شود در آن که قيامت برپا ميو روزي ﴾13﴿ بود.

که ايمان آوردند اما کساني ﴾14﴿ گردند.پراکنده مي

ت ماالمال از و کارهاي شايسته کردند در باغ)هاي( بهش

 ﴾15﴿ گردند.شادي و سرور مي
 
 



 سوره روم                         417                                                      ترمجه معانى قرآن كريم     
 

 

ْ أَِب بُوا ْ َوَكذه حيَن َكَفُروا ا ٱَّله مه
َ
َرةح  تََٰيَٰتحَنا َولحَقآيِٕ َوأ ٱٓأۡلخح

وَن  َعَذابح ُُمحَۡضُ
ْوَلَٰٓئحَك ِفح ٱلح

ُ
ح  ١٦فَأ فَُسبحَحََٰن ٱَّلله

بحُحوَن  نَي تُصح ُسوَن وَحح نَي ُتمح ُد ِفح  ١٧حح َمح
َوََلُ ٱۡلح

َمَٰ  ي   ٱلسه ۡرضح وََعشح
َ هحُروَن َوَٰتح َوٱۡلح نَي ُتظح َُيحرحُج  ١٨ا وَحح

رحُج  حتح َوُيخح َمي 
ح ح ٱلحَۡحه محَن ٱل َۡح ح َوُيۡحح

حَت محَن ٱلح َمي 
ح ٱل

حَك َُّتحرَُجونَ  ْۚ َوَكَذَٰل حَها ت َد َموح ۡرَض َبعح
َ َومحنح  ١٩ ٱۡلح

حن تَُراب   نح َخلََقُكم م 
َ
ٓ أ َ  َءاتََٰيَٰتحهۦح نُتم ب

َ
ٓ أ َّش  ُثمه إحَذا

وَن  ُ حنح  ٢٠تَنتَّشح نح َخلََق لَُكم م 
َ
ٓ أ َومحنح َءاتََٰيَٰتحهۦح

َوَٰج   زح
َ
ُكمح أ نُفسح

َ
ْ إحََلحَها وََجَعَل بَيحَنُكم أ ُكُنٓوا حتَسح ا ل 

ة   َوده ْۚ  مه ًَة حَك ٓأَلتََٰيَٰت  َورَۡحح َٰل م   إحنه ِفح َذ حَقوح ُروَن  ل   ٢١َيَتَفكه
 َومحنح َءاتََٰيَٰتحهۦح 

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح تحَلَُٰف َخلحُق ٱلسه ۡرضح َوٱخح
حَك ٓأَلتََٰيَٰت   َٰل ْۚ إحنه ِفح َذ َٰنحُكمح لحَو

َ
نَتحُكمح َوأ حسح ل

َ
حلحَعَٰلحمحنَي  أ ل 
حلح َوٱنلهَهارح  ٢٢

حٱَله َومحنح َءاتََٰيَٰتحهۦح َمَناُمُكم ب
حَك ٓأَلتََٰيَٰت  وَ  َٰل ۦْٓۚ إحنه ِفح َذ لحهح حن فَضح م   ٱبحتحَغآؤُُكم م  حَقوح  ل 

َمُعوَن  َق َومحنح َءاتََٰيَٰتح  ٢٣يَسح ا َخوحف  هۦح يُرحيُكُم ٱلحََبح
مَ َوَطَمع   حُل محَن ٱلسه ۡرَض  آءح َمآء  ا َوُيََن 

َ حهح ٱۡلح ۦ ب ح َفُيۡحح
حَك ٓأَلتََٰيَٰت   َٰل ْٓۚ إحنه ِفح َذ حَها ت َد َموح ح  َبعح م  ل  قحلُوَن  َقوح   ٢٤َيعح

 
 
 
 
 

 

 

 

 

و اما آنان که کفر ورزيدند و آيات ما و لقاي آخرت 

 عذاب احضار خواهند شد.را تکذيب کردند آنان در 

پس در شامگاهان و صبحگاهان خدا را به پاکي  ﴾16﴿

ها و زمين و به هنگام و در آسمان ﴾17﴿ ياد کنيد.

ايد خداي را ستايش عصر و زماني که به دم ظهر رسيده

زنده را از مرده و مرده را از زنده  ﴾18﴿ نماييد.

آورد و زمين را پس از پژمرده شدنش زنده برمي

سازد، و بدينسان )در روز قيامت از قبرها( بيرون مي

هاي خدا اين است و از نشانه ﴾19﴿ شويد.آورده مي

که شما را از خاک آفريد سپس شما مردماني هستيد 

هايش و از نشانه ﴾21﴿ شويد.که در زمين پراکنده مي

آن است که از جنس خودتان همسراني آفريد تا در 

يانتان دوستي و مهرباني مقرر کنار آنان بياراميد و درم

هايي است براي گروهي گمان در اين نشانهداشت، بي

هاي خدا آفرينش و از نشانه ﴾21﴿ انديشند.که مي

هاي ها و رنگها و زمين و مختلف بودن زبانآسمان

هايي گمان در اين براي دانشوران نشانهشماست، و بي

دا خواب هاي خو از نشانه ﴾22﴿ انگيز( است.)عبرت

شما در شب و روز است و تالش و کوششتان براي 

گمان در اين )امر( براي مندي از فضل خدا. بيبهره

هايي ها و نشانهگروهي که گوش شنوا دارند عبرت

هاي اوست که برق را که هم و از نشانه ﴾23﴿ است.

نماياند، و از باعث ترس و ماية اميد است به شما مي

کند آنگاه زمين را پس از پژمرده آسمان آبي نازل مي

گمان در اين )امر( براي گرداند. بيشدنش زنده مي

هاي عبرت( ها )و مايهورزند نشانهگروهي که خرد مي

 ﴾24﴿ است.
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حۚۦْ ُثمه إحَذا  رحه مح
َ
حأ ۡرُض ب

َ َمآُء َوٱۡلح ن َتُقوَم ٱلسه
َ
ٓ أ َومحنح َءاتََٰيَٰتحهۦح
َوة   ۡرضح إح  َدََعُكمح َدعح

َ حَن ٱۡلح نُتمح ََّتحرُُجوَن م 
َ
ٓ أ  ٢٥َذا

َمََٰوَٰتح  ِۖ ُك   َوََلُۥ َمن ِفح ٱلسه ۡرضح
َ َٰنحُتوَن  َوٱۡلح ۥ َق ُ  ٢٦َله

حي ْ  وَُهَو ٱَّله َوُن َعلَيحهحِۚ  َيبحَدُؤا هح
َ
َلحَق ُثمه يُعحيُدهُۥ وَُهَو أ ٱۡلح

َعزحيُز 
ِۚ وَُهَو ٱلح ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح َٰ ِفح ٱلسه َ لَعح
َ حَمَثُل ٱۡلح َوََلُ ٱل
َكحيُم  َثَل   ٢٧ٱۡلح ۖۡ َهل  َۡضََب لَُكم مه ُكمح نُفسح

َ
حنح أ م 

ََكَٓء ِفح َما  حن ُۡشَ يحَمَُٰنُكم م 
َ
ا َملََكتح أ حن مه لهُكم م 

نُتمح فحيهح َسَوآء  
َ
يَفتحُكمح  َرزَقحَنَُٰكمح فَأ ََّتَافُوَنُهمح َكخح

م   ُل ٱٓأۡلتََٰيَٰتح لحَقوح ح حَك ُنَفص  ْۚ َكَذَٰل نُفَسُكمح
َ
قحلُوَن  أ   ٢٨َيعح

ح عحلحم ِۖ  حَغيح َوآَءُهم ب هح
َ
ْ أ حيَن َظلَُمٓوا َبَع ٱَّله َفَمن  بَلح ٱته

َضله ٱ
َ
دحي َمنح أ حيَن َيهح َِٰصح حن نه ۖۡ َوَما لَُهم م  ُ قحمح  ٢٩َّلله

َ
فَأ

حينح َحنحيف   حِل  َهَك ل َرَت ٱوَجح ْۚ فحطح ِتح َفَطَر ٱنلهاَس ا
ح ٱله َّلله

حْۚ  قح ٱَّلله
َلح يَل ۡلح ْۚ ََل َتبحدح حُم  َعلَيحَها َقي 

حيُن ٱلح حَك ٱل  َٰل َذ
لَُموَن  ََثَ ٱنلهاسح ََل َيعح كح

َ
نه أ ۞ُمنحيبحنَي  ٣٠َوَلَٰكح

ْ محَن  ةَ َوََل تَُكونُوا لَوَٰ ْ ٱلصه قحيُموا
َ
ُقوُه َوأ إحََلحهح َوٱته

حكحنَي  ُمّشح
ح َيع   ٣١ٱل ْ شح ْ دحيَنُهمح َوََكنُوا حيَن فَرهقُوا ۖۡ محَن ٱَّله ا

حَما َلَ  زحبِۢ ب  حح
  ٣٢يحهحمح فَرحُحوَن ُكُّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي اوست که آسمان و زمين به فرمان او و از نشانه

برپاست. سپس وقتي شما را از زمين با ندايي فرا 

و  ﴾25﴿ شويد.خواند ناگهان شما برانگيخته ميمي

ها و زمين است از آن خداست و هرآنچه در آسمان

و اوست که  ﴾26﴿ جملگي فرمانبردار او هستند.

گرداند، و را باز ميکند سپس آنآفرينش را آغاز مي

ها و تر است، و باالترين مثل در آسمانآن برايش آسان

 ﴾27﴿ زمين از آن اوست و او تواناي باحکمت است.

زند، آيا خداوند برايتان از حال خودتان مثلي مي

ايم شريکتان بردگانتان در آنچه روزي شما نموده

شما و ايشان هردو در آن يکسان  باشند بدانگونه کهمي

و برابر باشيد و همچنان که شما )آزادگان( از يکديگر 

گونه ترسيد از بندگان هم بيمناک باشيد؟! اينمي

ورزند به روشني ها را براي گروهي که خرد مينشانه

هيچ دانشي از کاران بيبلکه ستم ﴾28﴿ کنيم.بيان مي

سي را که هاي خود پيروي کردند، پس کخواسته

کند؟ و خداوند گمراه کرده است چه کسي هدايت مي

گرايي روي خود را با حق ﴾29﴿ ايشان ياوراني ندارند.

تمام به سوي دين بگردان، با همان سرشتي که خداوند 

مردمان را بر آن سرشته است. آفرينش خداوند 

پذيرد. اين است دين و آيين محکم و دگرگوني نمي

به سوي خدا  ﴾31﴿ دانند.ردم نمياستوار ولي بيشتر م

برگرديد و از او پروا بداريد و نماز را برپا داريد و از 

از کساني که دينشان را  ﴾31﴿ زمرة مشرکان نباشيد.

هاي گوناگوني ها و گروهبخش بخش کرده و به دسته

تقسيم شدند. هر گروهي به آنچه که نزد خود دارند 

  ﴾32﴿ خرسندند.
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ٓ  اَس ُۡض   ِإَوَذا َمسه ٱنله  نحيبحنَي إحََلحهح ُثمه إحَذا اْ َربهُهم مُّ  َدَعوح
ًَة إحَذا فَرحيق   حنحُه رَۡحح َذاَقُهم م 

َ
حُكوَن  أ حهحمح يُّشح حَرب  حنحُهم ب  ٣٣م 

لَُموَن  ْۚ َفَتَمتهُعواْ فََسوحَف َتعح حَمآ َءاَتيحَنَُٰهمح ُفُرواْ ب َكح  ٣٤َلح
يحهحمح ُسلحَطَٰن  

َا َعلَ نَزنلح
َ
مح أ
َ
حهۦح  اأ  ب

ْ حَما ََكنُوا ُم ب
َفُهَو َيَتَُكه

حُكوَن  َة  ِإَو ٣٥يُّشح َنا ٱنلهاَس رَۡحح َذقح
َ
ٓ أ حَهاۖۡ ِإَون  َذا  ب

ْ فَرحُحوا
يهحمح  يحدح

َ
َمتح أ حَما قَده حَئُۢة ب بحُهمح َسي  َنُطوَن تُصح إحَذا ُهمح َيقح

٣٦  ٓ حَمن يََشا َق ل حزح َ يَبحُسُط ٱلر  نه ٱَّلله
َ
ْ أ ا َو لَمح يََروح

َ
ُء أ

حَك ٓأَلتََٰيَٰت   َٰل ْۚ إحنه ِفح َذ ُر دح م   َوَيقح حَقوح محُنوَن يُ  ل  اتح َف  ٣٧ؤح
حَك َخيح   َٰل ِۚ َذ بحيلح كحنَي َوٱبحَن ٱلسه محسح

ح ُهۥ َوٱل ََبَٰ َحقه  َذا ٱلحُقرح
حيَن يُرحيُدوَن 

حَّله لحُحوَن ل  حُمفح ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱل
ُ
حۖۡ َوأ َه ٱَّلله وَجح

حب   ٣٨ حن ر   َءاتَيحُتم م 
ٓ َٰلح ٱنلهاسح فَََل ا َوَما َو مح

َ
ٓ أ ْ ِفح ُبَوا حَيح ل 
ة   حن َزَكوَٰ ٓ َءاتَيحُتم م  حۖۡ َوَما ْ عحنَد ٱَّلله ُبوا َه  يَرح تُرحيُدوَن وَجح

عحُفوَن ٱ حُمضح ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱل
ُ
ح فَأ حي  ٣٩َّلله ُ ٱَّله ٱَّلله

 ۡۖ َخلََقُكمح ُثمه َرزَقَُكمح ُثمه يُمحيُتُكمح ُثمه ُُيحيحيُكمح
ِۚ َهلح مح  ء  ح َۡ حن  َٰلحُكم م  َعُل محن َذ ن َيفح حُكم مه ََكٓئ  ن ُۡشَ

حُكوَن ُسبحَحََٰنُهۥ َوتََعََٰلَٰ  ا يُّشح َظَهَر ٱلحَفَساُد ِفح  ٤٠َعمه
يَقُهم  ُذح يحدحي ٱنلهاسح َلح

َ
حَما َكَسَبتح أ رح ب َحح

ح َوٱبلح ََب 
ٱلح

ُعوَن  حي َعمحلُواْ لََعلهُهمح يَرحجح
  ٤١َبعحَض ٱَّله

 
 
 
 

 

 

 

 

زمان به مردم زيان و باليي برسد پروردگارشان را  و هر

کنان بخوانند سپس چون از سوي خود رحمتي به انابت

آنان بچشاند آنگاه گروهي از آنان به پروردگارشان 

تا سرانجام دربارة آنچه که به  ﴾33﴿ آورند.شرک مي

مند شويد اما آنان بخشيديم ناسپاسي کنند. پس بهره

ايم آيا بر آنان دليلي نازل کرده ﴾34﴿ خواهيد دانست.

آورند پس آن )دليل( به )صحت( آنچه به او شرک مي

و هرگاه به مردم رحمتي  ﴾35﴿. گويد؟سخن مي

شوند و اگر رنج و باليي به بچشانيم به آن شادمان مي

اند به آنان برسد ناگاه آنان خاطر کارهايي که کرده

اند که هآيا نديد ﴾36﴿ گردند.مأيوس و نااميد مي

خداوند روزي را براي هرکس که بخواهد گسترده و 

فراخ، و براي هرکس که بخواهد تنگ و کم 

هايي است براي گمان در اين نشانهگرداند؟ بيمي

پس حق خويشاوندان  ﴾37﴿ دارند.کساني که باور مي

و حق مستمندان و در راه ماندگان راه بده، اين براي 

جويند بهتر است، و کساني که خشنودي خدا را مي

دهيد تا و آنچه به عنوان ربا مي ﴾38﴿ .آنان رستگارند

)بهرة شما( در اموال مردم افزونتر گردد نزد خدا فزوني 

نخواهد يافت، و زکاتي را که در طلب خشنودي 

گونه افراد داراي پاداش کنيد اينخداوند پرداخت مي

خداوند ذاتي است که  ﴾39﴿ مضاعف خواهند بود.

ارا آفريد آنگاه به شما روزي داد. سپس شمارا شم

کند. آيا در ميان تان ميميراند سپس دوباره زندهمي

هايتان کسي هست که چيزي از اين )کارها( را انباز

باشد و از آنچه انجام دهد؟! خدا پاک و منزّه مي

فساد و  ﴾41﴿ سازيد بسي باالتر است.شريک او مي

اند پديدار مردم انجام دادهتباهي به خاطر کارهايي که 

گشته است تا )خداوند( سزاي برخي از آنچه را که 

  ﴾41﴿ اند به آنان بچشاند، شايد آنان باز گردند.کرده
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َٰقحَبُة  ْ َكيحَف ََكَن َع ۡرضح فَٱنُظُروا
َ ْ ِفح ٱۡلح ُيوا قُلح سح

حكحنَي  ََثُُهم مُّّشح كح
َ
ْۚ ََكَن أ حيَن محن َقبحُل

قحمح  ٤٢ٱَّله
َ
فَأ

َ يَوحم  وَجح  ِتح
ح
ن يَأ
َ
حمح محن َقبحلح أ َقي 

حينح ٱلح حِل  َله َمَرده ََلُۥ  َهَك ل
حۖۡ يَوحَمئحذ  محَن ٱ ُعوَن  َّلله ده َكَفَر َفَعلَيحهح َمن  ٤٣يَصه

ۖۥۡ َوَمنح َعمحَل َصَٰلحح   ُرهُ نُكفح
َ
َهُدوَن ا فَِلح هحمح َيمح  ٤٤ُفسح

َٰلح  ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا حيَن َءاَمُنوا زحَي ٱَّله َجح َحَٰتح محن َلح
َٰفحرحيَن  َك

ْٓۚ إحنهُهۥ ََل ُُيحبُّ ٱلح لحهۦح ن  ٤٥فَضح
َ
ۦٓ أ َومحنح َءاتََٰيَٰتحهح

َرَٰت   ح حَياَح ُمبَش  َل ٱلر  يَقُكم  يُرحسح ُذح َتحهۦح َوَلح حن رهۡحح م 
لحهۦح  ْ محن فَضح َبحَتُغوا ۦح َوتلح رحه مح

َ
حأ ُك ب

رحَي ٱلحُفلح َجح َوتلح
ُكُروَن    ٤٦َولََعلهُكمح تَشح

َ
رحَسلحَنا محن َقبحلحَك َولََقدح أ

َنا محَن  حَنَٰتح فَٱنَتَقمح َي 
حٱبلح محهحمح َفَجآُءوُهم ب رُُسًَل إحََلَٰ قَوح

محنحنَي  حُمؤح ُ ٱل ا َعلَيحَنا نَِصح ْۖۡ َوََكَن َحقًّ َرُموا جح
َ
حيَن أ  ٤٧ٱَّله

حتََٰيََٰح َفُتثحُي َسَحاب   ُل ٱلر  حي يُرحسح
ُ ٱَّله ِفح ا َفَيبحُسُطُهۥ ٱَّلله

َمآءح كَ  َعلُُهۥ كحَسف  ٱلسه َق يحَف يََشآُء َوَيجح حَودح ا َفََتَى ٱل
حهۦح َمن يََشآُء محنح ََيحُرُج محنح  َصاَب ب

َ
ٓ أ حَذا َلَٰلحهحۖۦۡ فَإ خح
ونَ  ُ َتبحّشح ۦٓ إحَذا ُهمح يَسح ح  محن َقبحلح  ٤٨ عحَبادحه

ْ ِإَون ََكنُوا
نيَ  حن َقبحلحهۦح لَُمبحلحسح يحهحم م 

َل َعلَ ن ُيََنه
َ
ََلَٰٓ فَٱنُظرح إح  ٤٩ أ

ْٓۚ إحنه  حَها ت َد َموح ۡرَض َبعح
َ ح ٱۡلح ح َكيحَف يُۡحح َتح ٱَّلله َءاَثَٰرح رَۡحح

ء   ح َۡ ح 
َٰ ُك  ِۖ وَُهَو لََعَ ََتَٰ حَموح ح ٱل حَك لَُمۡحح َٰل ير   َذ   ٥٠قَدح

 
 
 
 
 
 

بگو: در زمين بگرديد، آنگاه بنگريد که سرانجام کار 

پيشينيان به کجا کشيده است، بيشتر آنان مشرک 

سوي دين درست و پس روي خود را به ﴾42﴿ د.انبوده

رسد که برايش  استوار بگردان پيش از آنکه روزي فرا

بازگشتي از )سوي( خداوند نيست. در آن روز )مردم( 

هرکس کفرورزد کفرش به  ﴾43﴿ گردند.تقسيم مي

زيان خودش است و هرکس کارهاي نيکو انجام دهد 

براي خود  پس )از اکنون زمينة عاقبت به خيري را(

تا به کساني که ايمان آورده و  ﴾44﴿ سازند.مهيا مي

اند از فضل خود پاداش دهد، کارهاي شايسته کرده

و از  ﴾45﴿ دارد.گمان او کافران را دوست نميبي

رسان هاي او آن است که بادها را به عنوان مژدهنشانه

ها فرستد تا از رحمت خود به شما بچشاند و کشتيمي

جازه و ارادة او به حرکت درآيند و تا از فضل او هم با ا

راستي پيش از تو و به ﴾46﴿ بجوييد و سپاسگزار باشيد.

ايم و آنان داليل سوي اقوامشان فرستادهپيامبراني را به

واضح و آشکاري براي اين اقوام آوردند، پس از 

کساني که گناه کردند انتقام گرفتيم، و ياري دادن 

خداوند ذاتي است که  ﴾47﴿ ما بود.مؤمنان بر عهدة 

انگيزند سپس خدا فرستد که ابرها را بر ميبادها را مي

گستراند و آنها را به گونه که بخواهد ابرها را ميآن

هايي )که بر( باالي يکديگر انباشته و صورت توده

ها بيني که از البالي آنآورد، و مياند درميمتراکم

را به آن که آنآيند. و هنگاميهاي باران بيرون ميقطره

خواهد، رسانيد، آنان شادمان دسته از بندگانش که مي

هرچند که پيش از نزول باران نااميد و  ﴾48﴿ شوند.مي

پس به آثار رحمت خدا بنگر  ﴾49﴿ سرگردان بودند.

که چگونه زمين را پس از پژمرده شدنش زنده 

ردگان گمان اين )خدا( زنده کنندة مگرداند؟! بيمي

  ﴾51﴿ است و او بر هر کاري تواناست.
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َنا رحيح  
رحَسلح
َ
حنح أ َفر   َولَئ ُه ُمصح وح

َ
ۦح ا فََرأ ه دح ْ محنُۢ َبعح ا لهَظلُّوا

ُفُروَن  محُع  ٥١يَكح ََتَٰ َوََل تُسح حَموح محُع ٱل حنهَك ََل تُسح فَإ
حرحيَن  ب  ُمدح

ْ ا ََعَٓء إحَذا َولهوح مه ٱلُّ حَهَٰدح  ٥٢ٱلصُّ نَت ب
َ
ٓ أ َوَما

محُن أَِب محُع إحَله َمن يُؤح ۖۡ إحن تُسح تحهحمح
ح َعن َضَلَٰلَ ُعمح

تََٰيَٰتحَنا ٱلح
لحُموَن  سح حن  ٥٣َفُهم مُّ حي َخَلَقُكم م  ُ ٱَّله ۞ٱَّلله

دح َضعحف   َضعحف   ُثمه َجَعَل محنُۢ  قُوهة   ُثمه َجَعَل محنُۢ َبعح
دح  ة  َبعح ف   قُوه ْۚ َضعح ْۚ وَ ََيحلُُق َما يَشَ  ا وََشيحَبة  ُهَو ٱلحَعلحيُم آُء

يُر  رحُموَن َما  ٥٤ٱلحَقدح ُمجح
ح ُم ٱل سح اَعُة ُيقح َوَيوحَم َتُقوُم ٱلسه

َ َساَعة ِۚ  ْ َغيح ْ يُ  بَلحُثوا حَك ََكنُوا َفُكوَن َكَذَٰل َوَقاَل  ٥٥ؤح
ح  يَمََٰن لََقدح بَلحثحُتمح ِفح كحَتَٰبح ٱَّلله ح

وتُواْ ٱلحعحلحَم َوٱۡلح
ُ
حيَن أ ٱَّله

َعح  َعحثح َوَلَٰكحنهُكمح ُكنُتمح ََل إحََلَٰ يَوحمح ٱبلح ِۖ َفَهََٰذا يَوحُم ٱبلح ثح
لَُموَن  َرُتُهمح  َفَيوحَمئحذ   ٥٦َتعح ذح حيَن َظلَُمواْ َمعح َله يَنَفُع ٱَّله

َتُبونَ  َتعح حلنهاسح ِفح َهََٰذا  ٥٧ َوََل ُهمح يُسح بحَنا ل َوَلَقدح َۡضَ
 ِۚ ح َمَثل 

ئحَتُهم أَِب ٱلحُقرحَءانح محن ُك  َُقولَنه  يَة  َوَلئحن جح َله
ْ إحنح  حيَن َكَفُرٓوا لُوَن ٱَّله نُتمح إحَله ُمبحطح
َ
حَك  ٥٨أ َكَذَٰل

لَُمونَ  حيَن ََل َيعح وبح ٱَّله
َٰ قُلُ ُ لََعَ َبُع ٱَّلله ح  ٥٩ َيطح َبح فَٱصح
 ۡۖ ح َحق   َد ٱَّلله حيَن ََل يُوقحُنوَن  إحنه وَعح نهَك ٱَّله فه َتخح َوََل يَسح

٦٠ 
 
 

 

 

 

 

 

 

بفرستيم و بر اثر آن )کشتزار( را زرد شده و اگر بادي 

همانا تو  ﴾51﴿ شوند.ببينند پس از آن ناسپاسي مي

تواني کران را تواني به مردگان بشنواني، و نمينمي

 روند.گردانند و ميبشنواني هنگامي که روي بر مي

شان نيستي، تو و تو هدايتگر نابينايان از گمراهي ﴾52﴿

ا بشنواني که آيات ما را باور تواني کساني رتنها مي

خداوند ذاتي  ﴾53﴿ دارند پس آنان فرمانبردارند.مي

است که شما را ابتدا ناتوان آفريد، و بعد از اين ناتواني 

قوت و قدرت بخشيد، و پس از توانايي )براي شما( ناتواني 

آفريند و او داناي و پيري قرار دارد، هرآنچه بخواهد مي

شود زي که قيامت برپا ميو رو ﴾54﴿ تواناست.

کنند که جز يک لحظه ماندگار گناهکاران سوگند ياد مي

و کساني  ﴾55﴿ شوند.اند. اين چنين برگردانده مينبوده

قطعاً »گويند: که بديشان علم و ايمان عطا شده است، مي

ايد، اين به موجب حکم کتاب الهي تا روز رستاخيز مانده

پس در  ﴾56﴿ دانستيد.يروز رستاخيز است ولي شما نم

آن روز عذرخواهي ستمکاران سودي به حالشان ندارد و 

گمان و بي ﴾57﴿ شود.رضايت )خدا( بر ايشان جلب نمي

ايم، و اگر در اين قرآن براي مردم از هر مثلي بيان کرده

گويند: شما بر باطل اي بياوري کافران ميبراي آنان نشانه

هاي آنان که بر دلگونه خداوند اين ﴾58﴿ هستيد.

پس شکيبايي داشته باش، به  ﴾59﴿ نهد.دانند مهر مينمي

راستي که وعدة خداوند حق است و کساني که ايمان 

 ﴾61﴿ ندارند تو را به سبکسري واندازند.
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 َمانَ ُسوَرةُ ُلقح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

َكحيمح  ١الٓٓم  كحَتَٰبح ٱۡلح
حلحَك َءاتََٰيَُٰت ٱلح ى ُهد   ٢ ت

َة   نحنَي  َورَۡحح سح حلحُمحح ةَ  ٣ل  لَوَٰ حيَن يُقحيُموَن ٱلصه ٱَّله
َرةح ُهمح يُوقحُنوَن  حٱٓأۡلخح ةَ وَُهم ب َكوَٰ تُوَن ٱلزه  ٤َوُيؤح

َٰ ُهد   ْوَلَٰٓئحَك لََعَ
ُ
ْوَلَٰٓئحَك ى أ

ُ
ۖۡ َوأ حهحمح ب  حن ره ُهُم م 

لحُحوَن  حُمفح َو ٱۡلحَ  ٥ٱل ََتحي لَهح يثح َومحَن ٱنلهاسح َمن يَشح دح
ح عحلحم   حَغيح ح ب  َعن َسبحيلح ٱَّلله

له ُضح َذَها ُهُزًواْۚ  َلح َوَيتهخح
ْوَلَٰٓئحَك لَُهمح 

ُ
هحني   َعَذاب  أ َُٰتَنا  ٦مُّ ِإَوَذا ُتتحَلَٰ َعلَيحهح َءاتََٰي

َبح   َتكح َٰ ُمسح
ُذَنيحهح َوقحر  ا َوله

ُ
ٓ أ نه ِفح

َ
َها َكأ َمعح ن لهمح يَسح

َ
اۖۡ َكأ
 
َ
حَعَذاٍب أ هُ ب ح ح ٍم فَبَّش  ْ وََعمحلُواْ  ٧َلح حيَن َءاَمُنوا إحنه ٱَّله

َُٰت ٱنلهعحيمح  َٰلحَحَٰتح لَُهمح َجنه ۖۡ  ٨ٱلصه حيَن فحيَها َخَِٰلح
ح َحق    َد ٱَّلله َكحيُم وَعح َعزحيُز ٱۡلح

ْۚ وَُهَو ٱلح َخلََق  ٩ا
ح َعَمد   حَغيح َمََٰوَٰتح ب نَ  ٱلسه ۡرضح تََروح

َ لحََّقَٰ ِفح ٱۡلح
َ
ۖۡ َوأ َها

ن تَمح 
َ
َ أ ح َدٓابهة ِۚ َرَوََٰسح

حُكمح َوَبثه فحيَها محن ُك   يَد ب
مَ  َا محَن ٱلسه نَزنلح

َ
ج   آءح َمآء  َوأ ح َزوح

ۢنَبتحَنا فحيَها محن ُك 
َ
 َفأ

حيَن َهََٰذا َخلحُق ٱ ١٠َكرحيٍم  ُرو يح َماَذا َخلََق ٱَّله
َ
ح فَأ َّلله

َٰلحُموَن ِفح َضَلَٰل  
حهحۚۦْ بَلح ٱلظه بحني   محن ُدون   ١١ مُّ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 سوره لقمان
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

آميز هاي کتاب حکمتاين آيه ﴾1﴿ ، الم، ميم.الف

 هدايت و رحمتي است براي نيکوکاران. ﴾2﴿ است.

دارند و زکات نماز را برپاي مي که کساني ﴾3﴿

اينان از  ﴾4﴿ پردازند و آنان به آخرت يقين دارند.مي

وردار هستند و پروردگارشان از هدايت برخ )سوي(

و درميان مردم کساني  ﴾5﴿ ايشان قطعاً رستگارند.

اند تا بدون هيچ دانشي هستند که خريدار سخنان بيهوده

را به مسخره )مردم را( از راه خداوند گمراه سازند و آن

و چون  ﴾6﴿ اي دارند.کنندهگيرند. آنان عذاب خوار

آيات ما بر او خوانده شود تکبرکنان روي 

را نشنيده است، انگار در رداند، گويي که آنگبرمي

هايش سنگيني است، پس او را به عذاب گوش

گمان کساني که ايمان بي ﴾7﴿ دردناکي مژده بده.

اند باغهاي پرنعمت آورده و کارهاي شايسته کرده

جاودانه در آن خواهند  ﴾8﴿ بهشت از آن ايشان است.

ند و ماند، اين وعدة راستين خداست، و او قدرتم

هايي که ها را بدون ستونآسمان ﴾9﴿ باحمکت است.

هاي استواري آنها را ببينيد آفريده است و در زمين کوه

را افکنده تا زمين شما را نلرزاند و در آن انواع 

جنبندگان را پخش و پراکنده کرده است. و از آسمان 

اي ارزشمند را گونه آبي نازل کرديم آنگاه در زمين هر

اين آفرينش خداوند است، شما به من  ﴾11﴿ .رويانديم

اند؟ بلکه نشان دهيد که غير او چه چيزي را آفريده

  ﴾11﴿ ستمگران در گمراهي آشکاري هستند.
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حْۚ َوَمن  ه ُكرح َّللح نح ٱشح
َ
َمَة أ حكح َمََٰن ٱۡلح َولََقدح َءاتَيحَنا لُقح

ح  هحۖۦۡ َوَمن َكَفَر فَإ سح َفح ُكُر نلح حنهَما يَشح ُكرح فَإ َ يَشح نه ٱَّلله
ٌّ َۡححيد   بحنحهۦح وَُهَو يَعحُظهُ  ١٢ َغّنح َمَُٰن َلح ۥ ِإَوذح قَاَل لُقح

يم   َك لَُظلحٌم َعظح ح ح حۖۡ إحنه ٱلّش  حٱَّلله حكح ب  ١٣ تََٰيَُٰبَّنه ََل تُّشح
ن ح
يحَنا ٱۡلح ن  َوَوصه

َٰ َوهح ًنا لََعَ ُهۥ وَهح مُّ
ُ
يحهح َۡحَلَتحُه أ َ َٰلح حَو  َسََٰن ب

يحَك َوفحَصَٰلُُهۥ ِفح ََعمَ  َ َٰلح ُكرح َلح َولحَو نح ٱشح
َ
ح أ إحََله نيح

ُي  حَمصح حَك َبح َما لَيحَس  ١٤ٱل ن تُّشح
َ
َٰٓ أ ِإَون َجََٰهَداَك لََعَ

حهۦح عحلحم   َيا  لََك ب نح بحُهَما ِفح ٱلُّ ۖۡ َوَصاحح ُهَما عح فَََل تُطح
ُروف   ۖۡ َمعح ُعكُ ا ْۚ ُثمه إحََله َمرحجح نَاَب إحََله

َ
مح َوٱتهبحعح َسبحيَل َمنح أ

َمُلوَن  حَما ُكنُتمح َتعح حُئُكم ب نَب 
ُ
َهآ إحن تَُك  ١٥فَأ تََٰيَُٰبَّنه إحنه

حنح  محثحَقاَل َحبهة   َدل  م  وح ِفح  َخرح
َ
َرٍة أ َفَتُكن ِفح َصخح

تح 
ح
ۡرضح يَأ

َ وح ِفح ٱۡلح
َ
َمََٰوَٰتح أ َ لَطحيٌف ٱلسه ْۚ إحنه ٱَّلله ُ حَها ٱَّلله ب

َلوَٰ  ١٦ َخبحي   قحمح ٱلصه
َ
ُمرح تََٰيَُٰبَّنه أ

ح
ُروفح َوٱنحَه ةَ َوأ حَمعح حٱل ب

حَك محنح  َٰل َصابََكۖۡ إحنه َذ
َ
ٓ أ َٰ َما ح لََعَ َبح ُمنَكرح َوٱصح

ح َعنح ٱل
ُمورح 

ُ حلنهاسح َوََل َتمحشح  ١٧َعزحمح ٱۡلح َك ل حرح َخده َوََل تَُصع 
 ُُمحَتال  

َ ََل ُُيحبُّ ُكه ۖۡ إحنه ٱَّلله ۡرضح َمرًَحا
َ  فَُخور   ِفح ٱۡلح
دح  ١٨ يحَك  َوٱقحصح حَكْۚ إحنه ِفح َمشح ت َوٱغحُضضح محن َصوح

َمحيح 
َوَٰتح لََصوحُت ٱۡلح صح

َ نَكَر ٱۡلح
َ
  ١٩أ
 
 
 
 
 
 
 

و به راستي که به لقمان فرزانگي بخشيديم )و به او 

فرمان داديم( که خدا را سپاسگزاري کن و هرکس 

)خدا را( سپاس گزارد به سود خويش سپاسگزاري 

بداند که( خداوند کند و هرکس ناسپاسي کند )مي

و )به يادآور( زماني را که  ﴾12﴿ نياز ستوده است.بي

داد به او گفت: لقمان درحاليکه پسرش را اندرز مي

پسرجان! به خداوند شرک نورز. به راستي که شرک 

و به انسان دربارة پدر و  ﴾13﴿ ستمي بزرگ است.

ايم، مادرش با ضعف روز افزون مادرش سفارش کرده

تن بوده است. و باز گرفتنش از شير طي دو او را آبس

ايم( که شکرگزار من سال است.)انسان را سفارش نمود

و پدر و مادرت باش که بازگشت )همه( به سوي من 

و اگر تو را بر آن داشتند که چيزي را  ﴾14﴿ است.

شريک من قرار دهي که کمترين آگاهي از آن نداري، 

وبي با آنان رفتار از آنان اطاعت مکن، و در دنيا به خ

کن، و از راه کسي پيروي کن که به سوي من رو کرده 

است، سپس بازگشتتان به سوي من است آنگاه شما را 

 ﴾15﴿ کرديد آگاه خواهم ساخت.از آنچه مي

اي از سپندان پسرجان! اگر آن به اندازة سنگيني دانه

ها و يا در ميان زمين باشد و در دل سنگي يا در آسمان

گمان خداوند آورد، بيرا حاضر ميخدا آنباشد 

اي فرزندم! نماز را  ﴾16﴿ بين و آگاه است.باريک

دار و دار و به کار نيک دستور بده و از کار بد بازبرپاي

رسد شکيبا باش که اين از در برابر آنچه به تو مي

و با تکبر از مردم روي  ﴾17﴿ کارهاي سترگ است.

گمان خداوند اه مرو، بيمگردان و در زمين خرامان ر

و در  ﴾18﴿ هيچ متکبر فخر فروشي را دوست ندارد.

روي )را پيشه( کن و از صدايت بکاه، راه رفتنت ميانه

  ﴾19﴿ که( بدترين صداها، صداي خران است.)بدان
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َمََٰوَٰتح َوَما  ا ِفح ٱلسه َر َلُكم مه َ َسخه نه ٱَّلله
َ
ْ أ ا لَمح تََروح

َ
أ

سح 
َ
ۡرضح َوأ

َ حَعَمُهۥ َظَٰهحَرة  ِفح ٱۡلح يحُكمح ن
ُۗ  َبَغ َعلَ َنة   َوَباطح

ُل ِفح ٱ ح عحلحم  َومحَن ٱنلهاسح َمن يَُجَٰدح حَغيح ح ب َوََل  َّلله
نحي   َوََل كحَتَٰب  ى ُهد   ْ  ٢٠ مُّ َمآ ِإَوَذا قحيَل لَُهُم ٱتهبحُعوا

نَا َعلَيحهح َءابَآَءنَ  ُ قَالُواْ بَلح نَتهبحُع َما وََجدح نَزَل ٱَّلله
َ
َولَوح أ

َ
ْٓۚ أ ا
عحيح  ُعوُهمح إحََلَٰ َعَذابح ٱلسه يحَطَُٰن يَدح  ٢١ََكَن ٱلشه
ن   ح وَُهَو ُُمحسح ۥٓ إحََل ٱَّلله َهُه لحمح وَجح  َفَقدح  ۞َوَمن يُسح

ُمورح 
ُ َٰقحَبُة ٱۡلح ح َع ُوثحََّقَٰ  ِإَوََل ٱَّلله

ح َوةح ٱل حٱلحُعرح َسَك ب َتمح ٱسح
ۥْٓۚ  ٢٢ ُرهُ ُعُهمح  َوَمن َكَفَر فَََل َُيحُزنَك ُكفح إحََلحَنا َمرحجح

حَما َعمحلُوٓ  حُئُهم ب ُدورح َفُننَب  حَذاتح ٱلصُّ ُۢ ب َ َعلحيُم ْۚ إحنه ٱَّلله
ْ ا

حُعُهمح قَلحيَل   ٢٣ َطرُُّهمح إحََلَٰ َعَذاٍب َغلحيظ   ُثمه نَ ُنَمت   ضح
ۡرَض  ٢٤

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح نح َخلََق ٱلسه َُهم مه تلح
َ
حن َسأ َولَئ
ْۚ قُلح  ُ نه ٱَّلله

لَُموَن  ََلَُقولُ ََثُُهمح ََل َيعح كح
َ
حْۚ بَلح أ ه ُد َّللح َمح

ٱۡلح
٢٥  ُّ َغّنح

َ ُهَو ٱلح ِۚ إحنه ٱَّلله ۡرضح
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ح َما ِفح ٱلسه ه َّللح

َمحيُد  قحَلَٰم   ٢٦ٱۡلح
َ
ۡرضح محن َشَجَرٍة أ

َ نهَما ِفح ٱۡلح
َ
 َولَوح أ

ُر  
ِبح
َ
هۦح َسبحَعُة أ دح هُۥ محنُۢ َبعح ُر َيُمدُّ َحح ا نَفحَدتح مه  َوٱبلح
َ َعزحيٌز َحكحيم   حْۚ إحنه ٱَّلله ا َخلحُقُكمح  ٢٧ َُكحَمَُٰت ٱَّلله مه

س   ُثُكمح إحَله َكَنفح ِۚ إحنه  َوََل َبعح َدٍة ٌي  َوَٰحح َ َسمحيُعُۢ بَصح ٱَّلله
٢٨  
 
 
 
 
 
 

ها و زمين ايد که خداوند آنچه را در آسمانآيا نديده

ري و هاي )ظاهاست برايتان رام گردانيده و نعمت

باطني( خود را بر شما گسترده و افزون ساخته است؟ و 

گونه دانش و هدايت و کتاب برخي از مردم بدون هيچ

و چون به  ﴾21﴿کند. روشني دربارة خدا مجادله مي

آنان گفته شود: از چيزي پيروي کنيد که خداوند نازل 

کنيم گويند: بلکه از چيزي پيروي ميکرده است، مي

ايم، آيا )از نياکان خود را بر آن يافتهکه پدران خود 

را به عذاب آتش کنند( حتي اگر شيطان آنانپيروي مي

و هرکس نيکوکارانه روي  ﴾21﴿ .فروزان فرا خواند

سوي خداوند آورد، به دستاويز بسيار )دل( خويش را به

سوي خداوند محکمي چنگ زده، . و سرانجام کارها به

ود کفر او تو را و هرکس که کافر ش ﴾22﴿ .است

سوي ماست، غمگين نسازد، )چراکه( بازگشت آنان به

سازيم. اند آگاه ميرا از کارهايي که کرده و ايشان

ايشان را  ﴾23﴿گمان خداوند به راز دلها آگاه است. بي

را به )تحمل( سازيم آنگاه آنانمند مياندکي بهره

ن و اگر از آنا ﴾24﴿نماييم. عذابي سخت ناگزير مي

ها و زمين را آفريده است؟ بپرسي که چه کسي آسمان

گويند: خداوند، بگو: ستايش از آن خداست حتماً مي

از آن خداست آنچه  ﴾25﴿دانند. ولي بيشترشان نمي

گمان خداوند همو که در آسمانها و زمين است، بي

و اگر همة درختاني که  ﴾26﴿نياز و ستوده است. بي

د و دريا )جوهر گردد( و روي زمين هستند قلم شون

هفت دريا کمک اين دريا شود سخنان خداوند پايان 

 ﴾27﴿گمان خداوند عزيز و حکيم است. نپذيرند، بي

آفرينش شما و برانگيختنتان جز مانند )آفرينش و 

گمان خداوند شنواي برانگيختن( يک تن نيست، بي

  ﴾28﴿داناست. 
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ح  َ يُولحُج ٱَله نه ٱَّلله
َ
لَمح تََر أ

َ
َل ِفح ٱنلهَهارح َوُيولحُج ٱنلهَهاَر ِفح أ

ۖۡ ُك    َس َوٱلحَقَمَر مح َر ٱلشه حلح وََسخه
َجل   ٱَله

َ
 ََيحرحٓي إحََلَٰٓ أ

َسم    نه ٱ مُّ
َ
َملُوَن َخبحي  َوأ حَما َتعح َ ب   ٢٩ َّلله

َ
حأ حَك ب َٰل نه َذ
ُل وَ  حهح ٱلحَبَٰطح ُعوَن محن ُدون نه َما يَدح

َ
َقُّ َوأ َ ُهَو ٱۡلح نه ٱَّلله

َ
أ

َكبحُي 
ُّ ٱلح َعلح

َ ُهَو ٱلح َك ََتحرحي  ٣٠ٱَّلله
نه ٱلحُفلح

َ
لَمح تََر أ

َ
أ

ْٓۚ إحنه ِفح  حنح َءاتََٰيَٰتحهۦح ح لحُيحَيُكم م  َمتح ٱَّلله حنحعح رح ب َحح
ِفح ٱبلح

حَك ٓأَلتََٰيَٰت   َٰل ح  َذ
حُك  َيُهم  ٣١ َشُكور   َصبهار   ل  ِإَوَذا َغشح

ج   وح َ مه ْ ٱَّلله لح َدَعُوا
لَ ا  َكٱلظُّ حيَن فَلَمه نَي ََلُ ٱل  ُُمحلحصح

 ْۚ د  َتصح قح ح فَمحنحُهم مُّ ََب 
َُٰهمح إحََل ٱلح تََٰيَٰتحَنآ إحَله َوَما ََيحَحُد أَِب ََنهى
 َختهار  

ْ َربهُكمح  ٣٢ َكُفور   ُكُّ َها ٱنلهاُس ٱتهُقوا يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ْ يَوحم   ا َشوح ٌ َوٱخح  ََيحزحي َوالح
ۦح َوََل َموح ا َله لُوٌد َعن َوَلحه

حهۦح َشيح  ۖۡ ُهَو َجاٍز َعن َوالح ح َحق   َد ٱَّلله ْۚ إحنه وَعح فَََل  ا
حٱ نهُكم ب َيا َوََل َيُغره نح ُة ٱلُّ ََيوَٰ

نهُكُم ٱۡلح ح ٱلحَغُروُر َتُغره َّلله
حُل ٱلحَغيحَث  ٣٣ اَعةح َوُيََن  ُم ٱلسه

َ عحنَدهُۥ عحلح إحنه ٱَّلله
ِۖ وَ  رحَحامح

َ لَُم َما ِفح ٱۡلح س  َوَيعح رحي َنفح اَذا  َما تَدح مه
ُب َغد   سح ۡرض  اۖۡ تَكح

َ
ي ح أ
َ
حأ ُسُۢ ب رحي َنفح َتُموُتْۚ  َوَما تَدح

ُۢ إحنه ٱ َ َعلحيٌم َخبحُي   ٣٤َّلله
 
 
 

 

 

 

 

 

 

اي که خداوند شب را در روز و روز را در آيا نديده

گرداند، و خورشيد و ماه را ارام کرده شب داخل مي

رکت است، و همانا است، هريک تا مدتي معين در ح

اين از آن  ﴾29﴿کنيد آگاه است. خداوند به آنچه مي

جهت است که خداوند حق است و آنچه را که به جز 

خوانند باطل است، و خداوند واال و او به فرياد مي

ها در دريا اي که کشتيآيا نديده ﴾31﴿بزرگ است. 

هاي کنند تا )برخي( از نشانهبه فضل خدا حرکت مي

گمان در اين )کار( ا به شما بنماياند؟! بيخود ر

 ﴾31﴿هايي براي هر شکيباي سپاسگزاري است. عبرت

و چون موجي کوه آسا آنان را فرو گيرد خالصانه خدا 

دانند، خوانند، و عبادت را خاص او ميرا به فرياد مي

که آنان را نجات دهد و سالم به خشکي ولي هنگامي

کس رو هستند، و هيچن ميانهبرساند آنگاه برخي از ايشا

اي مردم! از  ﴾32﴿کند. جز غدّار آيات مارا انکار نمي

پروردگارتان پروا بداريد، و بترسيد از روزي که هيچ 

پدري کار فرزندش را کفايت نکند و هيچ فرزندي 

نيست که بتواند چيزي از پدرش را کفايت کند، 

ا گمان وعدة خداوند راست است. پس زندگاني دنيبي

شما را فريب ندهد و شيطان فريبکار شمارا نسبت به 

به راستي فقط خداوند  ﴾33﴿خداوند فريب ندهد. 

رسد، و اوست که داند که چه زماني قيامت فرا ميمي

داند، و هاست ميباراند و آنچه را در رحمباران مي

آورد، داند فردا چه چيزي را فراچنگ ميکس نميهيچ

ميرد. ه در کدام سرزمين ميداند ککس نميو هيچ

 ﴾34﴿گمان خداوند دانا و آگاه است. بي
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جح   َدةح ُسوَرةُ السه
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ح  ١الٓٓم  كحَتَٰبح ََل َريحَب فحيهح محن رهب 
تََنحيُل ٱلح

َقُّ محن  ٢ ٱلحَعَٰلَمحنيَ  َُٰهْۚ بَلح ُهَو ٱۡلح ى ََتَ مح َيُقولُوَن ٱفح
َ
أ

ح  ب  َر قَوحم  ره ُنذح ير  ا َك تلح ذح
حن نه َُٰهم م  تَى

َ
ٓ أ ا حن َقبحلحَك  مه م 

َتُدوَن  َمََٰوَٰتح ٱ ٣لََعلهُهمح َيهح حي َخلََق ٱلسه ُ ٱَّله َّلله
يهام  
َ
تهةح أ ۡرَض َوَما بَيحَنُهَما ِفح سح

َ َتَوىَٰ لََعَ  َوٱۡلح ُثمه ٱسح
حهۦح محن َولح    حن ُدون ُكم م 

ِۖ َما لَ فَََل فحيٍعِۚ َوََل شَ  ٱلحَعرحشح
َ
أ

ُروَن  ۡرضح  ٤َتَتَذكه
َ َمآءح إحََل ٱۡلح َر محَن ٱلسه مح

َ حُر ٱۡلح يَُدب 
م   ُرُج إحََلحهح ِفح يَوح لحَف َسَنة   ُثمه َيعح

َ
ۥٓ أ َداُرهُ ا  ََكَن محقح حمه م 

وَن  حَك  ٥َتُعدُّ َٰل َعزحيُز َذ
َهََٰدةح ٱلح َغيحبح َوٱلشه

َٰلحُم ٱلح َع
يُم  َسنَ  ٦ٱلرهحح حح

َ
حٓي أ   ٱَّله

َ
ۖۥۡ َوَبَدأ ٍء َخَلَقُه ح َۡ ُكه 

نَسَٰنح محن طحني   ح
لَُهۥ محن ُثمه َجَعَل  ٧ َخلحَق ٱۡلح نَسح
آء   ُسَلَٰلَة   حن مه هحني   م  َُٰه َوَنَفَخ فحيهح محن ُثمه َسوه  ٨ مه ى

فح 
َ بحَصََٰر َوٱۡلح

َ َع َوٱۡلح مح هحۖۦۡ وََجَعَل لَُكُم ٱلسه وحح ْۚ رُّ َدةَ
ُكُرونَ  قَلحيَل   ا تَشح ۡرضح  ٩ مه

َ ءحَذا َضلَلحَنا ِفح ٱۡلح
َ
َوقَالُٓواْ أ

 
َ
ق  أ

َفح َخلح
حلحَقآءح  ءحنها لَ يدِْۢۚۚ بَلح ُهم ب حهحمح َكَٰفحُروَن َجدح َرب 
١٠  َٰ حُكمح ۞قُلح َيَتَوفهى َ ب ح حي ُوك 

حَموحتح ٱَّله لَُك ٱل ُكم مه
حُكمح تُرحَجُعوَن   ١١ُثمه إحََلَٰ َرب 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سوره سجده
 

 د بخشندة مهربانبه نام خداون
 

)اين( کتابي است که از سوي  ﴾1﴿. الف الم ميم

پروردگار جهانيان نازل شده است )و( هيچ شکي در 

گويند: آيا مي ﴾2﴿آن نيست، پروردگار جهانيان است. 

ار از پيش خود ساخته است؟!. بلکه قرآن خودش آن

حق است و از سوي پروردگارت آمده است تا گروهي 

اي به نزد آنان نيامده پيش از تو ترساننده را بترساني که

خداوند ذاتي است  ﴾3﴿است. باشد که آنان راه يابند. 

ها و زمين و آنچه را که درميان آن دو است که آسمان

در شش روز آفريد، سپس بر عرش بلبند و مرتفع 

اي نداريد، گرديد، جز او هيچ دوست و شفاعت کننده

نمايد، و امر را تدبير مي او ﴾4﴿پذيريد؟. آيا پند نمي

آيند، سپس سوي زمين فرود مياين اوامر از آسمان به

هايي است که شما در روزي که اندازة آن هزار سال

او خداوندي  ﴾5﴿روند. سوي او باال ميشماريد بهمي

است آگاه از پنهان و آشکار )و( چيره و مهربان است. 

جه( آفريده خدايي که هرچيزي را به نيکوترين )و ﴾6﴿

آنگاه  ﴾7﴿است و آفرينش انسان را از گل آغازيد. 

 ﴾8﴿نسل او را از چکيدة آب ضعيف و ناچيزي آفريد. 

آنگاه به اندام او سامان داد و از روح خود در آن دميد 

ها آفريد )ولي شما ها و دلها و چشمو براي شما گوش

گويند: آيا و )کافران( مي ﴾9﴿گزاريد. کمتر شکر مي

نگامي که ما مُرديم و در زمين ناپديد گشتيم آفرينش ه

اي خواهيم يافت؟ بلکه آنان به لقاي پروردگارشان تازه

بگو: فرشتة مرگ که بر شما گماشته  ﴾11﴿کافرند. 

ستاند، آنگاه به نزد شده است جانتان را مي

 ﴾11﴿شويد. پروردگارتان بازگردانده مي
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رحُمو ُمجح
ح حهحمح َولَوح تََرىَٰٓ إحذح ٱل هحمح عحنَد َرب  َن نَاكحُسواْ رُُءوسح

َملح َصَٰلحًحا إحنها  َنا َنعح عح َنا فَٱرحجح نَا وََسمحعح بحَِصح
َ
ٓ أ َربهَنا
ََٰها  ١٢ ُموقحُنونَ  ٍس ُهَدى ئحَنا ٓأَلتَيحَنا ُكه َنفح َولَوح شح

نهةح  ح
نه َجَهنهَم محَن ٱۡلح

َ
َِل مح
َ
ُل محّن ح َۡل َقوح

نح َحقه ٱلح َوَلَٰكح
َعحنيَ َوٱنله  َجح

َ
يُتمح لحَقآَء يَوحمحُكمح  ١٣ اسح أ حَما نَسح فَُذوقُواْ ب

حَما ُكنُتمح  ح ب
ُِلح ْ َعَذاَب ٱۡلح ۖۡ َوُذوقُوا يَنَُٰكمح ٓ إحنها نَسح َهََٰذا

َملُوَن  محُن أَِب ١٤َتعح حَها إحنهَما يُؤح  ب
ْ حُروا حيَن إحَذا ُذك  تََٰيَٰتحَنا ٱَّله

َ  ۤاٗدَّجُس ْۤاوُّرَخ ْ ِبح حهحمح وَُهمح ََل وََسبهُحوا دح َرب  مح
وَن۩  ُ َبح َتكح عح  ١٥يَسح َمَضاجح

ح َتَتَجاَِفَٰ ُجُنوُبُهمح َعنح ٱل
ُعوَن َربهُهمح َخوحف   ا َرزَقحَنَُٰهمح ا َوَطَمع  يَدح يُنفحُقوَن ا َومحمه

س   ١٦ لَُم َنفح نُي   فَََل َتعح عح
َ
ةح أ حن قُره َ لَُهم م  َفح خح

ُ
ٓ أ ا  مه

ْ يَ  حَما ََكنُوا ُۢ ب َملُوَن َجَزآَء محن   ١٧عح َفَمن ََكَن ُمؤح
َ
ا َكَمن أ

ق   َتوُۥَن ََكَن فَاسح ْۚ َله يَسح ا ١٨ا مه
َ
ْ وََعمحلُواْ  أ حيَن َءاَمُنوا ٱَّله

حَما ََكنُواْ  َوىَٰ نُُزََلُۢ ب
ح
حَمأ َُٰت ٱل َٰلحَحَٰتح فَلَُهمح َجنه ٱلصه

َملُوَن  ۖۡ  ١٩َيعح َُٰهُم ٱنلهاُر َوى
ح
ْ َفَمأ حيَن َفَسُقوا ا ٱَّله مه

َ
ُُكهَمآ  َوأ

يُدواْ فحيَها َوقحيَل لَُهمح ُذوقُواْ  عح
ُ
ن ََيحرُُجواْ محنحَهآ أ

َ
َراُدٓواْ أ

َ
أ

بُوَن  ح حهۦح تَُكذ  حي ُكنُتم ب
 ٢٠َعَذاَب ٱنلهارح ٱَّله

 
 
 
 
 
 

 

 

که گناهکاران از نزد و اگر بنگري هنگامي

گويند: اند و ميپروردگارشان سر به زير افکنده

نيديم پس مارا بازگردان تا کار پروردگارا! ديديم و ش

و  ﴾12﴿ايم. گمان يقين کردهشايسته انجام دهيم، بي

داديم ولي خواستيم به هرکس هدايتش را مياگر ما مي

ها و از سوي من مقرر شده است که جهنم را از جن

پس به سزاي آن که  ﴾13﴿مردمان همگي پر کنم. 

را(  ديدار امروزتان را فراموش کرديد )عذاب جهنم

بچشيد، و همانا ما نيز شما را به دست فراموشي 

سپرديم، و بچشيد عذاب هميشگي را به سبب کارهايي 

تنها کساني به آيات ما ايمان  ﴾14﴿کرديد. که مي

ها به آنان يادآوري آورند که هروقت آيات و نشانهمي

افتند و پروردگارشان را با ستايش و شود به سجده مي

 ﴾15﴿نند و تکبر نمي ورزند. کبه پاکي ياد مي

شود، با بيم و اميد پهلوهايشان از بسترها دور مي

خوانند و از آنچه به آنان پروردگارشان را به فرياد مي

داند کس نميهيچ ﴾16﴿کنند. ايم انفاق ميروزي داده

دهند چه چيزهاي شادي در برابر کارهايي که انجام مي

نهان شده است. آفرين و مسرّت بخشي براي ايشان پ

آيا کسي که مؤمن است مانند کسي است که  ﴾17﴿

که اما کساني ﴾18﴿فاسق است؟! )هرگز( برابر نيستند. 

هاي بهشت اند، باغايمان آورده و کارهاي شايتسه کرده

گزينند از آنِ ايشان خواهد بود و که در آن مسکن مي

 و اما ﴾19﴿در آن از آنان پذيرايي به علم خواهد آمد. 

کساني که فاسق هستند جايگاهشان آتش دوزخ است، 

هرزمان که بخواهند از آن خارج شوند ايشان بدانجام 

شود: بچشيد شود و به آنها گفته ميبازگردانده مي

 ﴾21﴿پنداشتيد. عذاب آتشي را که آن را دروغ مي
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َعَذابح 
َّنَٰ ُدوَن ٱلح دح

َ َعَذابح ٱۡلح
حَن ٱلح يَقنهُهم م  َونَلُذح

كح 
َ ُعوَن ٱۡلح حَر  ٢١ََبح لََعلهُهمح يَرحجح ن ُذك  لَُم محمه ظح

َ
َوَمنح أ

رحمحنَي أَِب ُمجح
ح ْٓۚ إحنها محَن ٱل َرَض َعنحَها عح

َ
حهۦح ُثمه أ تََٰيَٰتح َرب 

َولََقدح َءاتَيحَنا ُموََس ٱلحكحَتََٰب فَََل  ٢٢ُمنَتقحُموَن 
َية   حهحۖۦۡ وََجَعلحَنَُٰه  تَُكن ِفح محرح حَقآئ

حن ل  َ ى ُهد  م  ح ٓ بل  ّنح
َٰٓءحيَل  َر ة   ٢٣إحسح حمه ئ

َ
رحنَا  وََجَعلحَنا محنحُهمح أ مح

َ
حأ ُدوَن ب ا َيهح لَمه

ْۖۡ َوََكنُواْ أَِب وا ُل  ٢٤تََٰيَٰتحَنا يُوقحُنوَن َصََبُ صح إحنه َربهَك ُهَو َيفح
َو لَمح  ٢٥ بَيحَنُهمح يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح فحيَما ََكنُواْ فحيهح ََيحَتلحُفونَ 

َ
أ

دح لَهُ  حَن ٱلحُقُرونح َيهح َنا محن َقبحلحهحم م 
لَكح هح
َ
مح َكمح أ

فَََل 
َ
حَك ٓأَلتََٰيٍَٰتِۚ أ َٰل ْۚ إحنه ِفح َذ ُشوَن ِفح َمَسَٰكحنحهحمح َيمح

َمُعونَ  ۡرضح  ٢٦ يَسح
َ حَمآَء إحََل ٱۡلح نها نَُسوُق ٱل

َ
ْ أ ا َو لَمح يََروح

َ
أ

حهۦح َزرحَع   رحُج ب ُُرزح َفُنخح
نحَعَُٰمُهمح ٱۡلح

َ
ُكُل محنحُه أ

ح
  تَأ
وَن  ُ فَََل ُيبحِصح

َ
ْۚ أ نُفُسُهمح

َ
َوَيُقولُوَن َمَِتَٰ َهََٰذا  ٢٧َوأ

قحنَي  قُلح يَوحَم ٱلحَفتححح ََل يَنَفُع  ٢٨ٱلحَفتحُح إحن ُكنُتمح َصَٰدح
ْ إحيَمَُٰنُهمح َوََل ُهمح يُنَظُروَن  حيَن َكَفُرٓوا  ٢٩ٱَّله

ُروَن  نَتظح رح إحنهُهم مُّ رحضح َعنحُهمح َوٱنَتظح عح
َ
  ٣٠فَأ
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

تر )دنيا( را پيش از عذاب و به يقين عذاب نزديک

چشانيم، باشد که تر )آخرت( بديشان ميبزرگ

و کيست ستمکارتر از کسيکه به  ﴾21﴿بازگردند. 

آيات پروردگارش پند داده شود آنگاه از آن روي 

گمان ما از گناهکاران انتقام خواهيم بگردانند؟! بي

سي داديم، بنابراين، از و کتاب را به مو ﴾22﴿گرفت. 

اينکه موسي )کتاب تورات( را )با نهايت رضايت و 

را خشنودي( دريافت کرده است در شک مباش، و آن

و از  ﴾23﴿اسرائيل )ماية( هدايت گردانديم. براي بني

آنان چون شکيبايي ورزيدند و به آيات ما يقين يافتند 

 پيشواياني قرار داديم که به فرمان ما راهنمايي

گمان پروردگارت در روز قيامت بي ﴾24﴿نمودند. مي

ورزيدند داوري ميان آنان در آنچه در آن اختالف مي

آيا برايشان روشن نشده است که پيش  ﴾25﴿کند. مي

ايم و )ايشان ها را نابود کردهاز آنان چه اندازه از نسل

روند؟! هم اينک( در مسکن و مکان آنان راه مي

شنوند؟. هايي است. آيا نميشانهگمان در اين نبي

سوي زمين خشک اند که ما آب را بهآيا نديده ﴾26﴿

داريم و به وسيلة آن کشتزارها را گياه گسيل ميو بي

رويانيم که هم چهارپايانشان و هم خودشان از آن مي

گويند: اگر و مي ﴾27﴿بينند؟!. خورند؟! آيا نميمي

خواهد بود؟!. راستگوئيد اين فيصله و قضاوت کي 

بگو: در روز فيصله و قضاوت ايمان کافران به  ﴾28﴿

شود. بخشد و نه به آنان مهلت داده ميآنان سودي نمي

پس، از آنان روي برگردان و منتظر باش چراکه  ﴾29﴿

 ﴾31﴿ايشان هم منتظر هستند. 
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حح 
َ
 َزابح ُسوَرةُ اۡل

يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

َها يُّ
َ
أ َٰفحرحيَن  َيَٰٓ َك

عح ٱلح َ َوََل تُطح ُّ ٱتهقح ٱَّلله ٱنلهبح
َ ََكَن َعلحيًما َحكحيم   حُمَنَٰفحقحنَيْۚ إحنه ٱَّلله َوٱتهبحعح َما  ١ا َوٱل

َملُوَن يُوَۡحَٰٓ إحََلحَك  حَما َتعح َ ََكَن ب حَكْۚ إحنه ٱَّلله ب  محن ره
ح  ٢ا َخبحي   ح وَ َوتََوَّكه حٱَّلله حْۚ َوَكََفَٰ ب  ٱَّلله

ا  ٣ كحيَل  لََعَ مه
حرَُجل  َجَعَل ٱ ُ ل ح ِفح َجوحفحهحۚۦْ َوَما َجَعَل  َّلله َبنيح

حن قَلح م 
 َٰٓ َوََٰجُكُم ٱله زح

َ
ْۚ َوَما ـ ح أ َهَٰتحُكمح مه

ُ
  تَُظَٰهحُروَن محنحُهنه أ

لُُكم  َٰلحُكمح قَوح ْۚ َذ َنآَءُكمح بح
َ
َيآَءُكمح أ دحعح

َ
َجَعَل أ
 َٰ فحَو
َ
حأ َقه ب ُ َيُقوُل ٱۡلح ۖۡ َوٱَّلله بحيَل  هحُكمح دحي ٱلسه  ٤وَُهَو َيهح

لَُمٓواْ  حْۚ فَإحن لهمح َتعح قحَسُط عحنَد ٱَّلله
َ
حهحمح ُهَو أ ٱدحُعوُهمح ٓأِلبَآئ

ْۚ َولَيحَس  ُكمح حينح َوَمَوََٰلح َٰنُُكمح ِفح ٱل  َو َءابَآَءُهمح فَإحخح
ٓ  َعلَيحُكمح ُجَناح   ا فحيَما ن مه حهۦح َوَلَٰكح تُم ب

ح
َطأ خح

َ
أ

َدتح قُلُوُبكُ  ُ َغُفور  َتَعمه ْۚ َوََكَن ٱَّلله يًما ا ره مح ُّ  ٥حح ٱنلهبح
 ُۗ َهَُٰتُهمح مه

ُ
ۥٓ أ َوَُٰجُه زح

َ
ۖۡ َوأ هحمح نُفسح

َ
محنحنَي محنح أ حُمؤح حٱل َلَٰ ب وح

َ
أ

حَبعحض   َلَٰ ب وح
َ
ُضُهمح أ رحَحامح َبعح

َ ْ ٱۡلح ْولُوا
ُ
ح  َوأ ِفح كحَتَٰبح ٱَّلله

ن َتفح 
َ
ٓ أ رحيَن إحَله ُمَهَٰجح

ح محنحنَي َوٱل حُمؤح ْ إحََلَٰٓ محَن ٱل َعلُٓوا
ُروف   عح حُكم مه َآئ َلح وح

َ
ُطور  أ كحَتَٰبح َمسح

حَك ِفح ٱلح َٰل ْۚ ََكَن َذ ا ا
٦  
 
 
 
 
 

 

 

 سوره أحزاب
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

اي پيامبر! از خدا پروا بدار، و از کافران و منافقان 

گمان خداوند آگاه )و( داراي حکمت اطاعت مکن، بي

از سوي پروردگارت به تو  و از آنچه که ﴾1﴿است. 

گمان خداوند از کارهايي شود پيروي کن، بيوحي مي

و بر خدا توکل  ﴾2﴿دهيد آگاه است. که انجام مي

 ﴾3﴿کن و خداوند به عنوان کارساز کافي است. 

کس دو دل درونش قرار نداده است، خداوند براي هيچ

ار دهيد مادرانتان قرو زنانتان را که مورد ظهار قرار مي

نداده، و پسر خواندگانتان را پسران شما نگردانده است. 

گوييد و خداوند اين سخني است که شما به زبان مي

 ﴾4﴿کند. گويد و او به راه راست راهنمايي ميحق مي

آنان )=پسرخواندگان( را به پدرشان نسبت دهيد، 

تر است، اگر هم پدران کار پيش خدا دادگرانهاين

د آنان برادران ديني و دوستان شما ايشان را نشناختي

هستند، و درآنچه که اشتباه کرده باشيد گناهي بر شما 

هاي شما قصد )گناه( کند نيست بلکه در آنچه دل

پيامبر  ﴾5﴿)مسئولند( و خداوند آمرزنده مهربان است. 

به )تصرف در کارهاي( مؤمنان از خودشان سزاوارتر 

ن هستند، و است، و همسران پيامبر مادران مؤمنا

خويشاوندان نسبت به همديگر در کتاب خدا زا مؤمنان 

و مهاجران اولويت بيشتري دارند مگر اينکه در حق 

دوستانتان نيکي بکنيد. اين در کتاب نوشته شده است. 

﴿6﴾  
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ح  نَا محَن ٱنلهبحي  َخذح
َ
 َن محيَثََٰقُهمح َومحنَك َومحن نُّوح  ِإَوذح أ

نَا محنحُهم  َوُموََسَٰ ِإَوبحَرَٰهحيَم  َخذح
َ
َيَمۖۡ َوأ وَعحيََس ٱبحنح َمرح

حيَثًَٰقا َغلحيظ   حيَسح  ٧ا م  ْۚ ل  قحهحمح دح قحنَي َعن صح َٰدح َل ٱلصه
م   َلح
َ
َٰفحرحيَن َعَذابًا أ َك

حلح َعده ل
َ
حيَن  ٨ا َوأ َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ح َعلَيحُكمح إحذح َجآَءتحُكمح  َمَة ٱَّلله ْ نحعح ْ ٱذحُكُروا َءاَمُنوا
يحهحمح رحيح   ُجُنود  

رحَسلحَنا َعلَ
َ
ْۚ َوََكَن ا وَُجُنود  فَأ ا لهمح تََروحَها

ًيا ٱ َملُوَن بَصح حَما َتعح ُ ب حن فَوحقحُكمح  ٩َّلله إحذح َجآُءوُكم م 
بحَصَُٰر َوَبلََغتح 

َ َفَل محنُكمح ِإَوذح َزاَغتح ٱۡلح سح
َ
َومحنح أ

ُنونَ  ح ٱلظُّ حٱَّلله َر َوَتُظنُّوَن ب ََناجح
حَك  ١٠ا۠ ٱلحُقلُوُب ٱۡلح ُهَنال

حَزاَل   زحلُواْ زحل
ح محُنوَن َوُزل حُمؤح َ ٱل يد  ٱبحُتلح ُل ِإَوذح َيُقو ١١ا  َشدح

َرض   حهحم مه وب
حيَن ِفح قُلُ حُمَنَٰفحُقوَن َوٱَّله ا وََعَدنَا ٱ ٱل ُ مه َّلله
ۥٓ إحَله ُغُرور   حَفة   ِإَوذح قَالَت ١٢ا َورَُسوَُلُ آئ حنحُهمح  طه م 

حَب 
َل َيَثح هح

َ
أ َت  َيَٰٓ ْْۚ َويَسح ُعوا ُن ََل ُمَقاَم َلُكمح فَٱرحجح ذح
َرة   فَرحيق   ه َيُقولُوَن إحنه ُبُيوَتَنا َعوح حنحُهُم ٱنلهبح َ  م  َوَما هح

َرةٍِۖ إحن يُرحيُدوَن  حَعوح يحهحم  ١٣ا إحَله فحَرار  ب
لَتح َعلَ َولَوح ُدخح

ْ ٱلحفحتحَنَة  َطارحَها ُثمه ُسئحلُوا
قح
َ
حنح أ حَهآ ٓأَلتَوحهَ م  ْ ب ا َوَما تَلَبهُثوا

ي   ْ  ١٤ا إحَله يَسح ََٰهُدوا ْ َع َ محن َقبحُل ََل َولََقدح ََكنُوا ٱَّلله
ح َمسح  ُد ٱَّلله ْۚ َوََكَن َعهح ََٰر َب دح

َ   ١٥ وَل  يَُولُّوَن ٱۡلح
 
 
 
 
 
 
 

و )به يادآور( هنگامي را که از پيامبران پيمان گرفتيم و 

موسي و عيسي پسر  )نيز( از تو و از نوح و ابراهيم و

تا  ﴾7﴿مريم، و از آنان پيماني محکم و استوار گرفتيم. 

از راستگويان از راستيشان پرسش کند و خداوند عذاب 

اي  ﴾8﴿دردناکي براي کافران آماده ساخته است. 

مؤمنان! نعمت خدا را بر خود ياد کنيد، بدانگاه که 

ان لشکرها به سراغ شما آمدند ولي ما توفاني را بر آن

سويشان روانه کرديم که فرستاديم و لشکرهايي را به

کنيد ديديد، و خداوند به آنچه ميرا نميشما آنان

آنگاه که از طرف باال و پايين شما  ﴾9﴿بيناست. 

ها ها خيره شدند و دلسويتان آمدند و آنگاه که چشمبه

هاي گوناگوني نسبت به ها رسيدند و گمانبه حنجره

آنجا )بود که( مؤمنان مورد  ﴾11﴿يد. بردخداوند مي

)به  ﴾11﴿آزمايش قرار گرفتند و سخت متزلزل شدند. 

گفتند: ياد آوريد( زماني را که منافقان و بيماردالن مي

اند. هاي دروغين به ما ندادهخدا و پيامبرش جز وعده

و چون گروهي از آنان گفتند: اي اهل يثرب!  ﴾12﴿

نيست، پس بازگرديد. و جاي ماندگاري شما در اينجا 

گونيد: طلبند و ميگروهي از آنان از پيامبر اجازه مي

هاي ما بدون حفاظ و نااستوار است، حال آنکه خانه

و  ﴾13﴿حفاظ نيستند و مرادشان جز فرار نبود. آنها بي

اگر )لشکريان دشمن( از اطراف مدينه وارد آن 

د به خواستند از دين برگردنشدند سپس از انان ميمي

دادند و مگر اندکي در آن يقين اين کار را انجام مي

و آنان پيش از اين با خداوند  ﴾14﴿کردند. درنگ نمي

پيمان بسته بودند که پشت به دشمن نکنند، و عهد و 

  ﴾15﴿پيمان خدا بازخواست دارد. 
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وح 
َ
حَموحتح أ حَن ٱل تُم م  قُل لهن يَنَفَعُكُم ٱلحفحَراُر إحن فََررح

حي  ١٦ َله ُتَمتهُعوَن إحَله قَلحيَل  ا لح ِإَوذ  ٱلحَقتح  قُلح َمن َذا ٱَّله
حَن ٱ ُمُكم م  َراَد َيعحصح

َ
وح أ
َ
حُكمح ُسوًٓءا أ َراَد ب

َ
ح إحنح أ َّلله

 ْۚ َة  حُكمح رَۡحح حن ُدونح  ب ح َوَلح   َوََل ََيحُدوَن لَُهم م  ا َوََل ٱَّلله
ي   لَُم ٱ  ١٧ا نَصح حقح ۞قَدح َيعح ُمَعو 

ح ُ ٱل نَي محنُكمح َّلله
َس إحَله 

ح
َأ تُوَن ٱبلح

ح
ۖۡ َوََل يَأ حهحمح َهلُمه إحََلحَنا َٰن َو حخح حلحنَي ۡلح َقآئ

َوٱلح
َتُهمح  ١٨قَلحيًَل  يح

َ
َوحُف َرأ حَذا َجآَء ٱۡلح ۖۡ فَإ يحُكمح

ًة َعلَ حه شح
َ
أ

ََشَٰ َعلَيحهح  حي ُيغح ُيُنُهمح َكٱَّله عح
َ
يَنُظُروَن إحََلحَك تَُدوُر أ

ِۖ فَ  حَموحتح َنٍة محَن ٱل حسح ل
َ
حأ َوحُف َسلَُقوُكم ب

إحَذا َذَهَب ٱۡلح
َبَط  حح

َ
ْ فَأ محُنوا ْوَلَٰٓئحَك لَمح يُؤح

ُ
ِۚ أ ح َيح
ًة لََعَ ٱۡلح حه شح

َ
َداٍد أ حح

ي   ح يَسح حَك لََعَ ٱَّلله َٰل ْۚ َوََكَن َذ َمَٰلَُهمح عح
َ
ُ أ َُيحَسُبوَن  ١٩ا ٱَّلله

َزاُب  حح
َ تح ٱۡلح

ح
ْۖۡ ِإَون يَأ َهُبوا َزاَب لَمح يَذح حح

َ ْ لَوح  ٱۡلح وا يََودُّ
َرابح يَسح  عح

َ نهُهم بَاُدوَن ِفح ٱۡلح
َ
ۖۡ َولَوح أ حُكمح ۢنَبآئ

َ
لُوَن َعنح أ

ََٰتلُٓواْ إحَله قَلحيَل   ا َق لهَقدح ََكَن لَُكمح  ٢٠ ََكنُواْ فحيُكم مه
َوٌة َحَسَنة  ِفح رَُسولح ٱ سح

ُ
ح أ َ  َّلله ْ ٱَّلله حَمن ََكَن يَرحُجوا ل 
رَ  َوحَم ٱٓأۡلخح َ َكثحي   َوٱَلح ا رََءا  ٢١ا َوَذَكَر ٱَّلله َولَمه

 ُ ْ َهََٰذا َما وََعَدنَا ٱَّلله َزاَب َقالُوا حح
َ محُنوَن ٱۡلح حُمؤح ٱل

ٓ إحيَمَٰن   ۚۥْ َوَما َزاَدُهمح إحَله ُ َورَُسوَُلُ ا َورَُسوَُلُۥ َوَصَدَق ٱَّلله
لحيم     ٢٢ا َوتَسح

 
 
 

 

 

 

 

فرار بگو: اگر از مرگ يا کشته شدن فرار کنيد اين 

گاه جز اندکي سودي به حال شما نخواهد داشت، و آن

تواند شما بگو: چه کسي مي ﴾16﴿شويد. مند نميبهره

را در برابر ارادة خدا حفظ کند اگر او مصيب يا 

رحمتي را براي شما بخواهد؟! آنان غير از خدا هيچ 

به  ﴾17﴿ سرپرست و ياوري براي خود نخواهند يافت.

ي از شما را که مردم را از جنگ راستي خداوند کسان

را که به برادرانشان شناسد و )نيز( آنانداشتند ميباز مي

آيند. سوي ما بياييد و جز اندکي به جنگ نميگفتند: به

ورزند، پس چون حال آنکه بر شما بخل مي ﴾18﴿

که از بيني که مانند کسيترس درميان آيد آنان را مي

چشمانش در حدقه )سختي( مرگ بيهوش شده باشد 

که ترس نگرند، و هنگاميمي گردد )و( به سوي تو مي

از ميان برود زبانهاي تند و تيز خود را به برش 

گذارند و بر خير و نعمت بخل ورزانند. اينان هرگز مي

گرداند اند، و خدا اعمال ايشان را تباه ميايمان نياورده

برند گمان مي  ﴾19﴿و اين کار براي خدا آسان است. 

اند و اگر لشکرهاي کافران بار لشکرها)ي کافران( نرفته

ديگر برگردند ايشان دوست دارند درميان اعراب 

کنند، و اگر نشين باشند، و از اخبار شما پرسش ميباديه

درميان شما بودند جز مقدار کم و ناچيزي پيکار 

به راستي براي کسي از شما که به  ﴾21﴿ کردند.نمي

دارد و خداوند ند و روز قيامت اميد مي)پاداش( خداو

کند، در )سيرة( پيامبر خدا سرمشقي را بسيار ياد مي

و هنگاميکه مؤمنان لشکرهاي  ﴾21﴿نيکو است. 

)کافران( را ديدند، گفتند: اين همان چيزي است که 

خدا و پيامبرش به ما وعده داده بودند، و خدا و 

ن جز ايمان و اند، و اين به آناپيغمبرش راست فرموده

  ﴾22﴿تسليم نيافزود. 
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محنحنَي رحَجال   ُمؤح
ح حَن ٱل ْ ٱ م  ََٰهُدوا ْ َما َع َ َعلَيحهحِۖ َصَدقُوا َّلله

لُواْ  ۖۡ َوَما بَده ُر ن يَنَتظح ن قَََضَٰ ََنحَبُهۥ َومحنحُهم مه فَمحنحُهم مه
يَل   زحَي  ٢٣ َتبحدح َجح ح

قحهحمح َل  دح قحنَي بحصح َٰدح ُ ٱلصه ٱَّلله
ح  َب ٱل ح َ َوُيَعذ  ْۚ إحنه ٱَّلله يحهحمح

وح َيُتوَب َعلَ
َ
ُمَنَٰفحقحنَي إحن َشآَء أ

يم  ََكَن َغُفور   حيَن َكَفُرواْ َوَرده ٱ ٢٤ا ا رهحح ُ ٱَّله َّلله
ْ َخيح   هحمح لَمح َيَنالُوا حَغيحظح ْۚ اْۚ وَ ب محنحنَي ٱلحقحَتاَل حُمؤح ُ ٱل  َكََف ٱَّلله
ُ قَوحيًّا َعزحيز   نَزَل  ٢٥ا َوََكَن ٱَّلله

َ
حنح َوأ حيَن َظََٰهُروُهم م  ٱَّله

حهحُم  وب
يهحمح َوقََذَف ِفح قُلُ كحَتَٰبح محن َصَياصح

لح ٱلح هح
َ
أ

َب فَرحيق   وَن فَرحيق  ٱلرُّعح ُ َسح
ح
ُتلُوَن َوتَأ  ٢٦ا ا َتقح

ۡرضَ 
َ
َرثَُكمح أ وح

َ
ۡرض  َوأ

َ
َٰلَُهمح َوأ َو مح

َ
ا لهمح ُهمح َودحتََٰيََٰرُهمح َوأ

ح تََط 
َٰ ُك  ُ لََعَ ْۚ َوََكَن ٱَّلله ء   وَها ح ير   َۡ َها  ٢٧ا َقدح يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َن  َك إحن ُكنُُته تُرحدح َوَٰجح زح
َ
ح ُّ قُل ۡل  َيا ٱنلهبح نح ةَ ٱلُّ ََيوَٰ ٱۡلح

اح   ُكنه ََسَ ححح ََس 
ُ
ُكنه َوأ حعح َمت 

ُ
َ أ ا َوزحينََتَها َفَتَعالَنيح

َن ٱ ٢٨ ََجحيَل   اَر ِإَون ُكنُُته تُرحدح َ َورَُسوََلُۥ َوٱله َّلله
َرةَ  ًرا  ٱٓأۡلخح جح

َ
َنَٰتح محنُكنه أ سح حلحُمحح َعده ل

َ
َ أ َفإحنه ٱَّلله

يم   َشة   ٢٩ا َعظح حَََٰٰحح تح محنُكنه ب
ح
 تََٰيَٰنحَسآَء ٱنلهبح ح َمن يَأ

حَنة   َبي  حَك لََعَ يَُضََٰعفح  مُّ َٰل ِۚ َوََكَن َذ ح َفنيح عح َعَذاُب ضح
لََها ٱلح

ي   ح يَسح   ٣٠ا ٱَّلله
 
 
 
 
 
 
 

ه را با خداوند بر آن از مؤمنان کساني هستند که آنچ

پيمان بسته بودند تحقّق بخشيدند، پس برخي از آنان 

قرارشان را به انجام رساندند و برخي نيز در انتظارند و 

گونه تغيير و تبديلي )در عهد و پيمان خود( آنان هيچ

خاطر تا خداوند راستگويان را به ﴾23﴿اند. نداده

اه که بخواهد شان پاداش بدهد و منافقان را هرگراستي

گمان خداوند آمرزندة عذاب کند و يا ببخشد. بي

و خداوند کافران را در اوج خشم  ﴾24﴿مهربان است. 

يک از آنچه و غضبشان بازگرداند درحاليکه به هيچ

خواستند نرسيدند، و خداوند مؤمنان را از جنگ مي

و  ﴾25﴿نياز ساخت و خداوند توانا و چيره است. بي

از اهل کتاب را که از آنان پشتيباني خداوند کساني 

هايشان هايشان فرود آورد و به دلکرده بودند از قلعه

کشتيد و گروهي ترس و هراس انداخت! گروهي را مي

و زمين و خانه و  ﴾26﴿گرفتيد. را به اسارت مي

شان، و همچنين زميني را که هرگز بدان گام دارايي

داوند بر هرچيزي گمان خننهاده بوديد به شما داد، بي

اي پيغمبر! به همسران خود بگو: اگر  ﴾27﴿تواناست. 

خواهيد بياييد تا به شما را ميزندگاني دنيا و تجمل آن

اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيکويي رها هديه

و اگر خدا و پيامبرش و سراي آخرت را  ﴾28﴿سازم. 

خواهيد خداوند براي نيکوکارانتان پاداش بزرگي مي

اي همسران پيامبر! هرکدام  ﴾29﴿آماده ساخته است. 

از شما مرتکب کار ناشايست آشکاري شود کيفر او دو 

 ﴾31﴿برابر خواهد بود و اين براي خدا آسان است. 
 
 
 
 



 سوره أحزاب                         423                                                      ترمجه معانى قرآن كريم     
 

 

َملح َصَٰلحح   ۦح َوَتعح ح َورَُسوَلح ه ُنتح محنُكنه َّللح ا ۞َوَمن َيقح
نَ نُّ  َتدح عح

َ
ح َوأ َتنيح رََها َمره جح

َ
ٓ أ حَها ت  ٣١ا ا َكرحيم  ا لََها رحزحق  ؤح
َحد  تََٰيَٰنحسَ 

َ
ُُته َكأ حَن ٱل آَء ٱنلهبح ح لَسح ْۚ م  َقيحُُته حَسآءح إحنح ٱته ن 

بحهۦح َمَرض  
حي ِفح قَلح َمَع ٱَّله لح َفَيطح حٱلحَقوح َن ب  فَََل ََّتحَضعح

َل   ُروف  َوقُلحَن قَوح عح َن  ٣٢ا  مه ِفح ُبُيوتحُكنه َوََل َوقَرح
َن َتََبُّ  َة َتََبهجح لَوَٰ َن ٱلصه قحمح

َ
ِۖ َوأ وَلَٰ

ُ َجَٰهحلحيهةح ٱۡلح
َج ٱلح

 ُ ۥْٓۚ إحنهَما يُرحيُد ٱَّلله َ َورَُسوََلُ َن ٱَّلله عح طح
َ
ةَ َوأ َكوَٰ َوَءاتحنَي ٱلزه

حَرُكمح  َيحتح َوُيَطه 
َل ٱبلح هح

َ
َس أ حجح هحَب َعنُكُم ٱلر 

ُذح َلح
هحي   َن َما ُيتحَلَٰ ِفح ُبُيوتحُكنه  ٣٣ا َتطح َءاتََٰيَٰتح محنح  َوٱذحُكرح

يًفا َخبحًيا  َ ََكَن لَطح َمةحِۚ إحنه ٱَّلله حكح
ح َوٱۡلح إحنه  ٣٤ٱَّلله

محَنَٰتح  حُمؤح محنحنَي َوٱل حُمؤح لحَمَٰتح َوٱل حُمسح لحمحنَي َوٱل حُمسح ٱل
َٰتح  َق َٰدح قحنَي َوٱلصه َٰدح َوٱلحَقَٰنحتحنَي َوٱلحَقَٰنحَتَٰتح َوٱلصه

َٰبحَرَٰتح َوٱلحَخَٰ  حيَن َوٱلصه ََٰبح َعَٰتح َوٱلصه عحنَي َوٱلحَخَٰشح شح
ئحَمَٰتح  َٰٓ ئحمحنَي َوٱلصه َٰٓ َٰتح َوٱلصه َق ح ُمَتَصد 

ح قحنَي َوٱل ح حُمَتَصد  َوٱل
 َ َٰكحرحيَن ٱَّلله

نَي فُُروَجُهمح َوٱلحَحَٰفحَظَٰتح َوٱلذه َوٱلحَحَٰفحظح
فحَرة  ا َكثحي   غح ُ لَُهم مه َعده ٱَّلله

َ
َٰكحَرَٰتح أ يم   َوٱلذه ًرا َعظح جح

َ
ا َوأ

٣٥  
 
 
 
 
 
 
 
 

هرکس از شما که در برابر خدا و پيامبرش گردن نهد و 

و کار شايسته انجام دهد پاداش او را دو بار به او 

دهيم و براي او روزي و نعمت ارزشمندي فراهم مي

اي زنان پيامبر! شما مانند هيچ يک از  ﴾31﴿ايم. ساخته

)ساير( زنان نيستيد اگر پرهيزگار باشيد، پس در سخن 

يد تا کسي در دل خويش بيماري دارد گفتن نرمي نکن

و در  ﴾32﴿به طمع نيافتد، و سخني شايسته بگوييد. 

هاي خود بمانيد و همچون جاهليت پيشين درميان خانه

مردم ظاهر نشويد و خودنمايي نکنيد و نماز را برپاي 

داريد و زکات را بپردازيد و از خدا و پيامبرش اطاعت 

خواهد پليدي را از يکنيد. جز اين نيست که خداوند م

شما اهل بيت دور کند و شما را کامالً پاکيزه گرداند. 

هاي خداوند و حکمت و هرآنچه را که از آيه ﴾33﴿

گمان شود ياد کنيد، بيهايتان خوانده ميدر خانه

بدون شک  ﴾34﴿خداوند باريک بينِ آگاه است. 

 مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ايمان و زنان با

بردار بردار فرمان خدا و زنان فرمانايمان، مردان فرمان

فرمان خدا، و مردان و زنان راستگو، و مردان و زنان 

بردبار، و مردان فروتن و زنان فروتن و مردان صدقه 

دار و زنان دهنده، و زنان صدقه دهنده و مردان روزه

دار، و مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، و مردان و روزه

کنند خداوند براي ني که خداوند را بسيار ياد ميزنا

  ﴾35﴿آنان آمرزش و پاداشي بزرگ فراهم ديده است. 
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محن  
حُمؤح ۥٓ َوََل مُ  َوَما ََكَن ل ُ َورَُسوَُلُ محَنٍة إحَذا قَََض ٱَّلله ؤح

ُۗ َوَمن َيعحصح  رحهحمح مح
َ
حَيَةُ محنح أ ن يَُكوَن لَُهُم ٱۡلح

َ
ًرا أ مح

َ
أ

َ َورَُسو بحين   ََلُۥ َفَقدح َضله َضَلََٰل  ٱَّلله ِإَوذح َتُقوُل  ٣٦ا مُّ
نحَعَم ٱ

َ
حٓي أ حَّله كح َعلَيحَك ل سح مح

َ
َت َعلَيحهح أ َعمح نح

َ
ُ َعلَيحهح َوأ َّلله

يهح  ُ ُمبحدح َك َما ٱَّلله سح َ َوَُّتحَفح ِفح َنفح َزوحَجَك َوٱتهقح ٱَّلله
َُٰهۖۡ  ن ََّتحَشى

َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ ا قَََضَٰ َوََّتحََش ٱنلهاَس َوٱَّلله فَلَمه

حنحَها َوَطر   َزيحد   َنََٰكَها لحَِكح ََل يَُكوَن لََعَ م  ا َزوهجح
حمُ  محنحنَي َحَرج  ٱل ٓ  ؤح اْ محنحُهنه ِفح حهحمح إحَذا َقَضوح َيآئ دحعح

َ
َوَٰجح أ زح

َ
أ

ُر ٱَوَطر   مح
َ
ُعوَل  اْۚ َوََكَن أ ح َمفح  ٱنلهبح ح  ٣٧ َّلله

ا ََكَن لََعَ مه
حيَن َض ٱفحيَما فَرَ  محنح َحَرج   ح ِفح ٱَّله ۖۥۡ ُسنهَة ٱَّلله ُ ََلُ َّلله

ح قََدر   ُر ٱَّلله مح
َ
ْۚ َوََكَن أ اْ محن َقبحُل ُدوًرا َخلَوح قح حيَن  ٣٨ا مه ٱَّله

َحًدا 
َ
َن أ نَُهۥ َوََل ََيحَشوح َشوح ح َوَيخح حُغوَن رحَسََٰلَٰتح ٱَّلله

ُيَبل 
يب   ح َحسح حٱَّلله ُۗ َوَكََفَٰ ب َ  ٱَّلله

ا ََكنَ  ٣٩ا إحَله دٌ  مه بَآ  ُُمَمه
َ
أ

َحد  
َ
ن  أ حَجالحُكمح َوَلَٰكح حن ر  ح وََخاَتَم م  رهُسوَل ٱَّلله

ح  ٍء َعلحيم  ٱنلهبحي  ح َۡ ح 
حُكل  ُ ب َها  ٤٠ا َنُۗ َوََكَن ٱَّلله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ر   َ ذحكح ْ ٱَّلله ْ ٱذحُكُروا حيَن َءاَمُنوا حُحوهُ  ٤١ا ا َكثحي  ٱَّله وََسب 
َرة   يًَل  بُكح صح

َ
ح  ٤٢َوأ ح َعلَيحُكمح ُهَو ٱَّله

ي يَُصل 
ِۚ َوَمَلَٰٓئحَكُتُهۥ  َمَٰتح إحََل ٱنلُّورح

لُ حَن ٱلظُّ رحَجُكم م  ُخح َلح
يم   محنحنَي رَحح حُمؤح حٱل   ٤٣ا َوََكَن ب

 
 
 
 
 
 

و هيچ مرد و زن مؤمني در کاري که خدا و پيغمبرش 

)در آن( داوري کرده باشند اختياري از خود ندارند و 

فرماني کند در گمراهي کسي که از خدا و پيامبرش نا

و به يادآور زماني  ﴾36﴿آشکاري گرفتار آمده است. 

را که به کسي که خداوند بدو نعمت داده بود و تو 

گفتي: همسرت را براي )نيز( بدو لطف کرده بودي، مي

دار و از خداوند بترس و در دل خود آنچه را خود نگاه

، و ساختياش است پنهان ميکه خداوند پديدار کننده

ترسيدي و خداوند به آنکه از او بترسي از مردم مي

سزاوارتر است. هنگاميکه زيد نياز خود را از او به پايان 

برد او را به نکاح تو درآورديم تا مشکلي براي مؤمنان 

در ازدواج با همسران پسرخواندگانشان نباشد، بدانگاه 

ام که نياز خود را بدانان پايان ببرند، و فرمان خدا انج

بر پيامبر در آنچه خداوند براي او  ﴾37﴿يافتني است. 

مقدر نموده هيچ گناه و تقصيري نيست، اين سنت الهي 

در مورد پيغمبران پيشين نيز جاري بوده و کار خداوند 

هاي کسانيکه پيام ﴾38﴿به اندازه و مقرر است. 

ترسند و جز خدا از رسانند و از او ميخداوند را مي

د و خداوند )به عنوان( حسابرس بس ترسنکسي نمي

کس از مردان شما نيست محمّد پدر هيچ ﴾39﴿است. 

بلکه فرستادة خدا و خاتم پيامبران است و خداوند به 

که ايمان اي کساني ﴾41﴿هرچيزي آگاه است. 

و او را صبح  ﴾41﴿ايد! بسيار خداي را ياد کنيد. آورده

برشما  او ذاتي است که ﴾42﴿و شام تسبيح گوييد. 

فرستد و فرشتگانش براي شما طلب آمرزش رحمت مي

ها بيرون آورد و به نور نمايند تا شما را از تاريکيمي

 ﴾43﴿برساند و او نسبت به مؤمنان مهربان است. 
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نَُهۥ َسَلَٰم ْۚ  ر   َِتحيهُتُهمح يَوحَم يَلحَقوح جح
َ
َعده لَُهمح أ

َ
 ٤٤ا ا َكرحيم  َوأ

َها  يُّ
َ
أ ُّ إح َيَٰٓ َنََٰك َشَٰهحد  ٱنلهبح

رحَسلح
َ
آ أ ح  نه ير  ا َوُمبَّش   ٤٥ا ا َونَذح

ًيا  اج  َوَداعح َ حهۦح َوَسح ح بحإحذحن نحي  إحََل ٱَّلله ح  ٤٦ا ا مُّ ح َوبَّش 
حمُ  َل  ٱل ح َفضح حَن ٱَّلله نه لَُهم م 

َ
حأ محنحنَي ب َوََل  ٤٧ا  َكبحي  ؤح

حُمَنَٰفحقحنَي  َٰفحرحيَن َوٱل َك
عح ٱلح َُٰهمح وَ تُطح َذى

َ
ح لََعَ َوَدعح أ تََوَّكه

ح َوكحيَل   حٱَّلله حْۚ َوَكََفَٰ ب ْ إحَذا  ٤٨ ٱَّلله حيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ن 
َ
ُتُموُهنه محن َقبحلح أ قح

محَنَٰتح ُثمه َطله حُمؤح ُتُم ٱل نََكحح
ة   ُكمح َعَليحهحنه محنح عحده

وُهنه َفَما لَ ۖۡ  َتَمسُّ وَنَها َتدُّ َتعح
ححُ  حُعوُهنه َوََس  اح  َفَمت  ُّ  ٤٩ ا ََجحيَل  وُهنه ََسَ َها ٱنلهبح يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ُجورَُهنه َوَما 
ُ
ٓ َءاَتيحَت أ َِٰتح

َوََٰجَك ٱله زح
َ
لَلحَنا لََك أ حح

َ
ٓ أ ا إحنه

حَك  ُ َعلَيحَك َوَبَناتح َعم  فَآَء ٱَّلله
َ
ٓ أ ا َملََكتح يَمحيُنَك محمه

حَك َوَبَناتح َخََٰلَٰتح  َٰتحَك َوَبَناتح َخال َِٰتح َوَبَناتح َعمه
َك ٱله

ة  
َ
َرأ َن َمَعَك َوٱمح َسَها  َهاَجرح محَنًة إحن وََهَبتح َنفح ؤح مُّ

حَصة   تَنكحَحَها َخال ن يَسح
َ
ُّ أ َراَد ٱنلهبح

َ
ح إحنح أ حلنهبح  لهَك محن  ل
حمُ  ٓ ُدونح ٱل يحهحمح ِفح

َنا َعلَ َنا َما فََرضح محنحنَيُۗ قَدح َعلحمح ؤح
يحَمَٰنُ 
َ
هحمح َوَما َملََكتح أ َوَٰجح زح

َ
ُهمح لحَكيحََل يَُكوَن َعلَيحَك أ

 ُۗ ُ َغُفور  َوََكَن ٱ َحَرج  يم  َّلله   ٥٠ا ا رهحح
 
 
 

 

 

 

 

 

 

کنند سالم درودشان در روزي که او را مالقات مي

است و براي آنان پاداشي ارزشمند فراهم ديده است. 

رسان و بيم اي پيامبر! ما تو را گواه و مژده ﴾44﴿

سوي خدا به انندة بهو فراخو ﴾45﴿دهنده فرستاديم. 

و )اي پيغمبر!( به  ﴾46﴿فرمان او و چراغي روشن. 

مؤمنان مژده بده که از )سوي( خداوند فضلي بزرگ 

و از کافران و منافقان اطاعت مکن و از  ﴾47﴿دارند. 

اذيت و آزارشان درگذر و بر خداوند توکل کن و 

اي  ﴾48﴿همين بس که خداوند کارساز و حامي باشد. 

که با زنان مؤمن ازدواج کرديد سپس هنگامي مؤمنان!

پيش از آنکه با آنان آميزش کنيد طالقشان داديد براي 

اي بر آنان نيست که آن را بشماريد، ايشان را شما عدّه

مند سازيد و به رها کردني نيک اي مناسب بهرهاز هديه

اي پيامبر! براي تو حالل  ﴾49﴿رهايشان کنيد. 

اي، و نت را که مهرشان را دادهايم )آن( همسراکرده

همچنين کنيزاني را که خدا در جنگ بهرة تو ساخته 

هايت و دختران است، و دختران عمويت و دختران عمه

هايت که با تو هجرت ات  و دختران خالهدايي

اند، و زن مؤمني که خويشتن را به پيغمبر ببخشد کرده

د که خاص )و( اگر پيامبر بخواهد که او را به زني گير

ايم تواست، و براي مؤمنان جايز نيست، به راستي دانسته

آنچه را که بر آنان دربارة زنانشان و کنيزانشان مقرر 

ايم تا بر تو هيچ حرجي نباشد و خداوند آمرزندة کرده

 ﴾51﴿مهربان است. 
 
 
 
 
 



 سوره أحزاب                         426                                                      ترمجه معانى قرآن كريم     
 

 

ۖۡ ۞تُرحِجح َمن تََشآُء محنحُهنه َوُت  وحٓي إحََلحَك َمن تََشآُء
حَك  َوَمنح  َٰل نح َعَزلحَت فَََل ُجَناَح َعلَيحَكْۚ َذ َتَغيحَت محمه ٱبح

حَمآ  َ ب ُيُنُهنه َوََل َُيحَزنه َوَيرحَضنيح عح
َ
ن َتَقره أ

َ
َّنَٰٓ أ دح

َ
أ

 ُ ْۚ َوََكَن ٱَّلله حُكمح وب
لَُم َما ِفح قُلُ ُ َيعح ْۚ َوٱَّلله َءاتَيحَتُهنه ُُكُُّهنه

ُد َوََلٓ   َُيحلُّ لََك َله  ٥١ا َعلحيًما َحلحيم   حَسآُء محنُۢ َبعح ٱلن 
َوَٰج   زح

َ
حهحنه محنح أ َل ب ن َتَبده

َ
َجَبَك  أ عح

َ
ُنُهنه إحَله َولَوح أ ُحسح

ء   ح َۡ ح 
َٰ ُك  ُ لََعَ  ٥٢ا رهقحيب   َما َملََكتح يَمحيُنَكُۗ َوََكَن ٱَّلله

 ُبُيوَت ٱنلهبح ح 
ْ ُخلُوا ْ ََل تَدح حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ ٓ َيَٰٓ ن إحَله

َ
أ

نح إحَذا  َُٰه َوَلَٰكح رحيَن إحنَى َ َنَٰظح ُكمح إحََلَٰ َطَعاٍم َغيح
َذَن لَ يُؤح

ْ َوََل  وا ُ ُتمح فَٱنتَّشح حَذا َطعحمح  فَإ
ْ يُتمح فَٱدحُخلُوا ُدعح

َت  ه ُمسح ذحي ٱنلهبح َٰلحُكمح ََكَن يُؤح  َذ
يٍثِۚ إحنه َدح نَي ۡلح نحسح

ح  َتۡحح ُ ََل يَسح ۖۡ َوٱَّلله ۦ محنُكمح ح َتۡحح ِۚ ِإَوَذا فَيَسح ح َق 
ۦ محَن ٱۡلح

ُُموُهنه َمَتَٰع   تلح
َ
ِۚ ا فَسح َسأ َجاب  وُهنه محن َوَرآءح حح

 لُ
 ْۚ حهحنه وب

حُكمح َوقُلُ وب
َهُر لحُقلُ طح

َ
َٰلحُكمح أ َوَما ََكَن لَُكمح َذ

َوََٰجُهۥ محنُۢ  زح
َ
ْ أ ن تَنكحُحٓوا

َ
ح َوََلٓ أ ْ رَُسوَل ٱَّلله ُذوا ن تُؤح

َ
أ

 َٰ بًَداْۚ إحنه َذ
َ
ٓ أ ۦح ه دح يًما َبعح ح َعظح إحن  ٥٣لحُكمح ََكَن عحنَد ٱَّلله

ْ َشيح  ٍء ُتبحُدوا ح َۡ ح 
حُكل  َ ََكَن ب وح َُّتحُفوُه فَإحنه ٱَّلله

َ
ا أ

  ٥٤ا َعلحيم  
 
 
 
 
 

 

 

تواني موعد همخوابگي هريک از زنان را به تاخير مي

تواني نزد خود جاي اندازي و هرکدام را بخواهي مي

اي باز )از او( کناره گرفتهدهي، و اگر زني از آنان که 

تر است به آن بجويي بر تو گناهي نيست اين نزديک

که ديدگانشان روشن گردد و اندوه نخورند و جملگي 

دهي خشنود گردند و خداوند آنان بدانچه بديشان مي

هاي شماست و خداوند داند آنچه را که در دلمي

 بعد از اين زناني که تحت ﴾51﴿داناي بردبار است. 

نکاح شما هستند زني ديگر براي تو حالل نيست و جايز 

نيست يکي يا چند تا از  اين زنان را طالق دهي و زناني 

ديگر را جايگزين آنها نمايي هرچند زيبايي آنان تو را 

تواني به شگفت آورد، اما هر اندازه که بخواهي مي

کنيز را به نکاح خود درآوري، و خداوند بر همه چيز 

هاي پيامبر اي مؤمنان! وارد خانه ﴾52﴿ست. نگهبان ا

نشويد مگر آنکه براي )صرف( غذا به شما اجازه داده 

که منتظر آماده شدنش باشيد، ولي آنشود، بي

که دعوت شديد وارد شويد و زماني که غذا را هنگامي

خورديد پراکنده گرديد و به گفتگو نشينيد، اين کار 

کند ولي خدا از شرم ميدهد اما او پيامبر را آزار مي

کند. و چون از زنان پيامبر چيزي بيان حق شرم نمي

خواستيد از پس پرده از ايشان بخواهيد اين براي 

تر است، و شما را نسزد هاي آنان پاکيزههايتان و دلدل

که پيامبر خدا را آزار دهيد و حق نداريد که پس از 

مرگ او همسرانش را به همسري خويش درآوريد 

اگر  ﴾53﴿کار نزد خداوند گناهي بزرگ است. ينا

چيزي را آشکار کنيد، و يا آن را پنهان داريد خداوند 

  ﴾54﴿از همه چيز آگاه است. 
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حهحنه َوََلٓ  َنآئ بح
َ
حهحنه َوََلٓ أ ٓ َءابَآئ يحهحنه ِفح

َله ُجَناَح َعلَ
بح 
َ
حهحنه َوََلٓ أ َٰن َو َنآءح إحخح بح

َ
حهحنه َوََلٓ أ َٰن َو حهحنه َوََل إحخح َٰت َخَو

َ
َنآءح أ

 َ ْۚ إحنه ٱَّلله َ ُۗ َوٱتهقحنَي ٱَّلله يحَمَُٰنُهنه
َ
حهحنه َوََل َما َملََكتح أ حَسآئ ن

ء   ح َۡ ح 
َٰ ُك  َ َوَمَلَٰٓئحَكَتُهۥ  ٥٥َشهحيًدا  ََكَن لََعَ إحنه ٱَّلله

ْ عَ  ْ َصلُّوا حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ ْۚ َيَٰٓ ح  ٱنلهبح 

لَيحهح يَُصلُّوَن لََعَ
لحيًما  ْ تَسح حُموا َ َورَُسوََلُۥ  ٥٦وََسل  ُذوَن ٱَّلله حيَن يُؤح إحنه ٱَّله

َعده لَُهمح َعَذاب  
َ
َرةح َوأ َيا َوٱٓأۡلخح نح ُ ِفح ٱلُّ هحين  ا لََعَنُهُم ٱَّلله ا مُّ

حيَن يُ  ٥٧ ح َما َوٱَّله حَغيح محَنَٰتح ب ُمؤح
ح محنحنَي َوٱل حُمؤح ُذوَن ٱل ؤح

ْ َفَقدح ٱ تََسُبوا َتَٰن  ٱكح ْ ُبهح َتَملُوا بحين  ا ِإَوثحم  حح  ٥٨ا ا مُّ
محنحنَي  حُمؤح حَسآءح ٱل حَك َون َك َوَبَنات َوَٰجح زح

َ
ح ُّ قُل ۡل  َها ٱنلهبح يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َن  َرفح ن ُيعح
َ
َّنَٰٓ أ دح

َ
حَك أ َٰل ْۚ َذ يحهحنه محن َجَلَٰبحيبحهحنه

نحنَي َعلَ يُدح
ُ َغُفور   َنُۗ َوََكَن ٱَّلله َذيح يم  فَََل يُؤح ئحن لهمح  ٥٩ا ا رهحح

۞له
حُمَنَٰفحُقوَن  َرض  يَنَتهح ٱل حهحم مه وب

حيَن ِفح قُلُ  َوٱَّله
يَنةح  حَمدح ُفوَن ِفح ٱل ُمرحجح

ح حهحمح ُثمه ََل َوٱل رحَينهَك ب نَلُغح
لحُعونحنَيۖۡ  ٦٠ َُيَاوحُرونََك فحيَهآ إحَله قَلحيَل   َنَما ثُقحُفٓواْ مه يح

َ
أ

تحيَل   ْ َتقح حلُوا ْ َوُقت  ُذوا خح
ُ
اْ ُسنهَة ٱ ٦١ أ حيَن َخلَوح ح ِفح ٱَّله َّلله

يَل   ح َتبحدح حُسنهةح ٱَّلله ۖۡ َولَن ََتحَد ل   ٦٢ محن َقبحُل
 
 
 
 
 
 
 
 

بر آنان گناهي نيست که با پدران، فرزندان، برادران، 

فرزندان برادران، فرزندان خواهران خود و زنان 

کيش( خودشان و بردگان خود )بدون حجاب )هم

ز خدا بترسيد قطعاً خدا بر همه چيز تماس بگيرند(، ا

همانا خدا و فرشتگانش بر  ﴾55﴿حاضر و ناظر است. 

فرستند، )پس( اي مؤمنان! شما هم بر او پيغمبر درود مي

همانا  ﴾56﴿درود بفرستيد و چنانکه بايد بگوييد. 

رسانند خداوند کساني که خدا و پيغمبرش را آزار مي

خود به دور داشته و  آنها را در دنيا و آخرت از رحمت

 ﴾57﴿اي فراهم ديده است. برايشان عذاب خوارکننده

که مردان و زنان مؤمن را بدون اينکه گناهي و کساني

آزارند به راستي که )بار( بهتان و مرتکب شده باشند مي

اي پيامبر! به  ﴾58﴿اند. گناهي آشکار بر دوش کشيده

هايشان يزنانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: روسر

را بر خود فرو پوشند، اين نزديکتر است به آنکه )به 

پاکدامني( شناخته شوند و آزار نبينند و خداوند 

اگر منافقان و بيمار دالن  ﴾59﴿آمرزندة مهربان است. 

گردند از کار که در مدينه باعث اضطراب ميو کساني

شورانيم خود دست نکشند به يقيت تو را برايشان مي

ز زماني اندک در آن شهر با تو مجاور گاه جآن

اند هرجا که يافت درحاليکه ملعون ﴾61﴿نخواهند بود. 

شوند. شوند، به اسارت گرفته شده و به سختي کشته مي

اين است سنت الهي در مورد پيشينيان جاري  ﴾61﴿

بوده است و هرگز براي سنت خداوند تغييري نيابي. 

﴿62﴾  
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اَعةحِۖ قُلح إحنهَما عحلحُمَها عحنَد لَُك ٱنلهاُس يَسح  َعنح ٱلسه
اَعَة تَُكوُن قَرحيًبا   ٱلسه

رحيَك َلَعله حْۚ َوَما يُدح إحنه  ٦٣ٱَّلله
َعده لَُهمح َسعحًيا 

َ
َٰفحرحيَن َوأ َك

َ لََعَن ٱلح حيَن  ٦٤ٱَّلله َخَِٰلح
بَد  
َ
 ََيحُدوَن َوَلح   فحيَهآ أ

ي  اۖۡ َله لهُب يَوحَم ُتقَ  ٦٥ا ا َوََل نَصح
َنا  َطعح

َ
َ َوأ َنا ٱَّلله َطعح

َ
وُُجوُهُهمح ِفح ٱنلهارح َيُقولُوَن تََٰيَٰلَيحتََنآ أ

آَءنَا  ٦٦ٱلرهُسوََل۠  َنا َساَدَتَنا َوُكََبَ َطعح
َ
ٓ أ ا ٓ إحنه ْ َربهَنا َوَقالُوا

بحيََل۠  ونَا ٱلسه
َضلُّ
َ
ح محَن  ٦٧فَأ َفنيح عح حهحمح ضح ٓ َءات َربهَنا

َعَذابح َوٱلحَعنحهُ 
ن  ٱلح حيَن َءاَمُنواْ  ٦٨ا ا َكبحي  مح لَعح َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ
اْ ُموََسَٰ َفََبه  حيَن َءاَذوح ْْۚ ََل تَُكونُواْ َكٱَّله ا قَالُوا ُ محمه هُ ٱَّلله
َ
أ

يه   ح وَجح حيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ  ٦٩ا َوََكَن عحنَد ٱَّلله َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َل   َ َوقُولُواْ قَوح يد  ٱَّلله لححح  ٧٠ا  َسدح َمَٰلَُكمح يُصح عح
َ
لَُكمح أ

َ َورَُسوََلُۥ َفَقدح  عح ٱَّلله ُۗ َوَمن يُطح فحرح لَُكمح ُذنُوَبُكمح َوَيغح
يًما  ًزا َعظح َمانََة لََعَ  ٧١فَاَز فَوح

َ َنا ٱۡلح إحنها َعَرضح
ن َُيحمحلحَنَها 

َ
َ أ َبنيح

َ
َبالح فَأ ح

ۡرضح َوٱۡلح
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ٱلسه

َن محنحَها وََۡحَ وَ  َفقح شح
َ
نَسَُٰنۖۡ إحنهُهۥ ََكَن َظلُوم  أ ح

ا لََها ٱۡلح
َب ٱ ٧٢ َجُهوَل   ح َُعذ  ح حُمَنَٰفحَقَٰتح َل  حُمَنَٰفحقحنَي َوٱل ُ ٱل َّلله

محنحنَي  حُمؤح ُ لََعَ ٱل حَكَٰتح َوَيُتوَب ٱَّلله ُمّشح
ح حكحنَي َوٱل ُمّشح

ح َوٱل
ُ َغُفور   محَنَٰتح  َوََكَن ٱَّلله ُمؤح

ح ُۢا َوٱل يَم  ٧٣ا رهحح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسند، بگو: م دربارة زمان فرا رسيدن قيامت از تو ميمرد

داني شايد که علم آن تنها نزد خداوند است و تو چه مي

گمان خداوند کافران را بي ﴾63﴿قيامت نزديک باشد. 

لعنت کرده و برايشان آتش فروزان آماده کرده است. 

آنان جاودانه در آن خواهند ماند، )و( هيچ دوست  ﴾64﴿

هايشان در آتش که چهره روزي ﴾65﴿يابند. ميو ياوري ن

گويند: اي کاش ما از خداوند و شود، ميگردانيده مي

گويند: پروردگارا! ما و مي ﴾66﴿برديم. پيامبر فرمان مي

در از سران و بزرگان خود پيروي کرديم ما را از راه به

را دوچندان عذاب ده و پروردگارا! آنان ﴾67﴿بردند. 

اي مؤمنان!  ﴾68﴿سيار از رحمت خود دور بدار. را بآنان

گاه خدا او مانند کساني نباشيد که موسي را آزار دادند آن

گفتند تبرئه کرد، و نزد خداوند آبرومند بود. را از آنچه مي

اي مؤمنان! از خدا بترسيد و سخن حق و درست  ﴾69﴿

کند و در نتيجه خدا اعمالتان را بايسته مي ﴾71﴿بگوييد. 

آمرزد و هرکس از خدا و پيامبرش ناهانتان را ميگ

برداري کند به راستي که به پيروزي و کاميابي فرمان

به درستي که ما امانت را  ﴾71﴿بزرگي دست يافته است. 

ها عرضه داشتيم که از پذيرفتن ها و زمين و کوهبر آسمان

را آن خودداري کردند و از آن ترسيدند و انسان آن

تا  ﴾72﴿گمان او ستمگر نادان است. برداشت، بي

)سرانجام( خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان 

مشرک را عذاب دهد و مردان و زنان مؤمن را ببخشايد و 

 ﴾73﴿خاوند آمرزندة مهربان است. 
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 ُسوَرُة َسَبإٍ  
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

حي ََلُۥ َما ح ٱَّله ه ُد َّللح َمح ۡرضح  ٱۡلح
َ َمََٰوَٰتح َوَما ِفح ٱۡلح ِفح ٱلسه
َبحُي 

َكحيُم ٱۡلح َرةحِۚ وَُهَو ٱۡلح ُد ِفح ٱٓأۡلخح َمح
لَُم  ١َوََلُ ٱۡلح َيعح

ۡرضح َوَما ََيحُرُج محنحَها َوَما يََنحُل محَن 
َ َما يَلحُج ِفح ٱۡلح

يُم ٱلحَغُفوُر  ْۚ وَُهَو ٱلرهحح ُرُج فحيَها َمآءح َوَما َيعح  ٢ٱلسه
ح  ح َوقَاَل ٱَّله  بََلَٰ َوَرَب 

ۖۡ قُلح اَعُة تحيَنا ٱلسه
ح
ْ ََل تَأ يَن َكَفُروا

ة   ُزُب َعنحُه محثحَقاُل َذره ِۖ ََل َيعح َغيحبح
َٰلحمح ٱلح حيَنهُكمح َع ت

ح
 تَلَأ

حَك  َٰل َغُر محن َذ صح
َ
ۡرضح َوََلٓ أ

َ َمََٰوَٰتح َوََل ِفح ٱۡلح َوََلٓ ِفح ٱلسه
 ِفح كحَتَٰب  

ََبُ إحَله كح
َ
بحني   أ َ  ٣ مُّ ح ح َل  زحَي ٱَّله يَن َءاَمُنواْ جح

فحَرة   غح ْوَلَٰٓئحَك لَُهم مه
ُ
ِۚ أ َٰلحَحَٰتح ق   وََعمحلُواْ ٱلصه  َكرحيم  َورحزح

حيَن َسَعوح  ٤ ْوَلَٰٓئحَك لَُهمح  َوٱَّله
ُ
زحيَن أ ٓ َءاتََٰيَٰتحَنا ُمَعَٰجح ِفح

م   َعَذاب   َلح
َ
ٍز أ حجح حن ر  ْ ٱلحعحلحَم  ٥م  وتُوا

ُ
حيَن أ َوَيَرى ٱَّله

ن
ُ
حٓي أ ٓي إحََلَٰ ٱَّله دح َقه َوَيهح

حَك ُهَو ٱۡلح ب  زحَل إحََلحَك محن ره
َمحيدح  َعزحيزح ٱۡلح

َرَٰطح ٱلح ْ َهلح  ٦صح حيَن َكَفُروا َوقَاَل ٱَّله
َٰ رَُجل  

ٍق  نَُدلُُّكمح لََعَ ُتمح ُكه ُمَمزه حقح حُئُكمح إحَذا ُمز  يُنَب 
ق  
َفح َخلح

يٍد  إحنهُكمح لَ  ٧َجدح
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 سوره سبأ
 

 م خداوند بخشندة مهربانبه نا
 

ستايش خداوندي راست که تمام آنچه در آسمانها و 

زمين است از آنِ اوست و ستايش در آخرت نيز او را 

را  داند آنچهمي ﴾1﴿سزاست و او فرزانة آگاه است. 

آيد گردد و آنچه را که از آن برميکه به زمين وارد مي

ه را که در آيد و آنچو آنچه را که از آسمان فرود مي

و  ﴾2﴿رود و او مهربان آمرزنده است. آن باال مي

کافران گفتند: قيامت به سراغ ما نخواهد آمد، بگو: 

آري! سوگند به پروردگارم، به يقين به سراغتان خواهد 

ي آمد، )پروردگار که( داناي غيب است. به اندازه

ماند، و ها و نه در زمين از او نهان نمياي در آسمانذره

نه کمتر از آن و نه بزرگتر از آن چيزي نيست مگر 

تا خداوند  ﴾3﴿آنکه در کتابي روشن )ثبت( است. 

پاداش کساني را بدهد که ايمان آورده و کارهاي 

اند، آنان آمرزش و روزي ارزشمندي شايسته کرده

و کساني که تالش کردند آيات ما را  ﴾4﴿دارند. 

که )پيامبر را  کردندتکذيب و انکار کنند و تصور مي

سازند آنان عذابي دهند و او را( درمانده ميشکست مي

ها را خواهند داشت. از بدترين و دردناکترين عذاب

و دانش يافتگان آنچه را که از سوي پروردگارت  ﴾5﴿

که به بينند و اينبه سوي تو فرستاده شده است حق مي

 ﴾6﴿کند. سوي راه خداي چيره و ستوده راهنمايي مي

و کافران گفتند: آيا مردي را به شما بنمائيم که به شما 

دهد: چون کامالً پخش و پراکنده شديد )پس خبر مي

 ﴾7﴿کنيد؟. اي پيدا مياز آن( آفرينش تازه
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نهُۢةُۗ حهۦح جح م ب
َ
بًا أ ح َكذح ىَٰ لََعَ ٱَّلله ََتَ فح

َ
حيَن ََل  أ بَلح ٱَّله

َعَذابح وَ 
َرةح ِفح ٱلح حٱٓأۡلخح محُنوَن ب َعحيدح يُؤح َلَٰلح ٱبلح  ٨ٱلضه

حَن  يهحمح َوَما َخلحَفُهم م  يحدح
َ
َ أ ْ إحََلَٰ َما َبنيح ا فَلَمح يََروح

َ
أ

وح 
َ
ۡرَض أ

َ حهحُم ٱۡلح فح ب  ََّنحسح
ح
هَشأ ِۚ إحن ن ۡرضح

َ َمآءح َوٱۡلح ٱلسه
يحهحمح كحَسف  

قحطح َعلَ مَ نُسح حَن ٱلسه حَك ٓأَليَة  ا م  َٰل ِۚ إحنه ِفح َذ  آءح
ح َعبحد  

حُك  ۖۡ  ٩ نحيب  مُّ  ل  َل   ۞َوَلَقدح َءاتَيحَنا َداوُۥَد محنها فَضح
يَد  َدح نَلها ََلُ ٱۡلح

َ
ۖۡ َوأ َ يح حَبح َمَعُهۥ َوٱلطه و 

َ
َباُل أ نح  ١٠تََٰيَٰجح

َ
أ

َملح َسَٰبحَغَٰت   ح  ٱعح رح ِفح ٱلِسه ح ۖۡ إحّن ح َوَقد  ْ َصَٰلحًحا َملُوا دحِۖ َوٱعح
ي   َملُوَن بَصح حَما َتعح حيحَ  ١١ ب يحَمََٰن ٱلر 

حُسلَ ر   َول ُغُدوَُّها َشهح
 ۡۖ ر  ح َوَرَواُحَها َشهح ن  ح

رحِۖ َومحَن ٱۡلح قحطح
َ ٱلح َسلحَنا ََلُۥ َعنيح

َ
َوأ

حهحۖۦۡ َوَمن يَزحغح محنحُهمح  نح َرب 
َ يََديحهح بحإحذح َمُل َبنيح َمن َيعح

عحيح  قحُه محنح َعَذابح ٱلسه رحنَا نُذح مح
َ
َملُوَن ََلُۥ  ١٢َعنح أ َيعح

َحَٰرح  َفان  َما يََشآُء محن مه ََوابح  يَب َوتََمَٰثحيَل وَجح
َكٱۡلح

ُدور  
ر   َوقُ َملُٓواْ َءاَل َداوُۥَد ُشكح َيٍَٰتِۚ ٱعح اسح حنح ره اْۚ َوقَلحيل  م 

ُكوُر عحَبادحَي  حَموحَت َما  ١٣ٱلشه ا قََضيحَنا َعلَيحهح ٱل فَلَمه
تَهُ 
َ
ُكُل محنَسأ

ح
ۡرضح تَأ

َ ٓ إحَله َدٓابهُة ٱۡلح حهۦح ت َٰ َموح هُهمح لََعَ ۖۥۡ َدل
لَُموَن ٱلحَغيحَب  ْ َيعح ن لهوح ََكنُوا

َ
نُّ أ ح
ا َخره تَبَيهَنتح ٱۡلح فَلَمه

ُمهحنيح 
ح َعَذابح ٱل

  ١٤َما بَلحُثواْ ِفح ٱلح
 
 
 
 
 
 
 

بندد؟ يا نوعي ديوانگي دارد؟ آيا بر خداوند دروغ مي

)چنين نيست( بلکه کساني که به آخرت ايمان 

رازي هستند. آورند در عذاب و گمراهي دور و دنمي

آيا به چيزهايي که پيش رو و پشت سر آنان از  ﴾8﴿

کنند؟ اگر بخواهيم آسمان و زمين قرار دارد نگاه نمي

هايي از آسمان را بر بريم يا پارهرا در زمين فرو ميآنان

اي است براي هر گمان در اين نشانهافکنيم. بيآنان مي

 ﴾9﴿ردد. سوي خدا برگاي که بخواهد خالصانه بهبنده

و از سوي خود به داود فضلي داديم )و گفتيم( اي 

آواز کوهها و اي پرندگان! با او در تسبيح گفتن هم

)ما  ﴾11﴿شويد. همچنين آهن را براي او نرم کرديم. 

هاي کامل و پهن بساز و به داود دستور داديم( که زره

هاي آنها( را به اندازه و متناسب درست بافته)ي حلقه

کنيد بينا ار شايسته کنيد که من به آنچه ميکن و ک

و باد را براي سليمان مسخر کرديم که  ﴾11﴿هستم. 

پيمود و شامگاهان )نيز( صبحگاهان مسير يک ماه را مي

ي مس را براي او روان مسير يک ماه را. و چشمه

ساختيم، و گروهي از جنيان را رام او کرديم که به 

کردند، و اگر ار ميفرمان پروردگارش در نزد او ک

سوزان يکي از آنها از فرمان ما سرپيچي کند از آتش

آنان هرچه سليمان  ﴾12﴿به او خواهيم چشاند. 

ها و کردند از قبيل قلعهخواست برايش درست ميمي

ها و هاي بزرگي چون حوضها و کاسهمجسمه

هاي ثابت. اي آل داود! سپاسگزاري کنيد که ديگ

پس چون مرگ  ﴾13﴿سپاسگزارند. اندکي از بندگانم 

را بر او مقرر داشتيم جز موريانه که عصايش را 

را از مرگ او مطلع ننمود، پس هنگاميکه خورد آنانمي

دانستند سليمان فرو افتاد فهميدند که اگر آنان غيب مي

 ﴾14﴿ماندند. اي باقي نميخوارکننده در عذاب
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حَسَبإ   َكنح  لََقدح ََكَن ل ۖۡ  هحمح ِفح َمسح  َجنهَتانح َعن يَمحني   َءايَة 
 ِۖ َمال  ة   وَشح َ ۚۥْ بَِلح ْ ََلُ ُكُروا حُكمح َوٱشح قح َرب  حزح  محن ر 

ْ  ُُكُوا
حَبة  َوَربٌّ َغُفور   يحهحمح  ١٥َطي 

رحَسلحَنا َعلَ
َ
ْ َفأ َرُضوا عح

َ
َفأ

ُكٍل 
ُ
ح َذَواَِتح أ َنهتَيحهحمح َجنهتنَيح َنَُٰهم ِبح

لح َعرحمح َوَبده
َسيحَل ٱلح
ل   َُخحط  

ثح
َ
ء   َوأ ح َۡ ر   َو دح حن سح لحيل   م 

حَك َجَزيحَنَُٰهم  ١٦ قَ َٰل َذ
 نَُجَٰزحٓي إحَله ٱلحَكُفوَر 

ْۖۡ وََهلح حَما َكَفُروا وََجَعلحَنا  ١٧ب
َنا فحيَها قُر   ِتح َبََٰركح

َ ٱلحُقَرى ٱله  َظَٰهحَرة  ى بَيحَنُهمح َوَبنيح
 َ  فحيَها ََلَاَلح

ْ ُيوا ۖۡ سح َ يح نَا فحيَها ٱلسه رح يهامً  َوقَده
َ
ا َءامحنحنَي َوأ

نُفَسُهمح  ١٨
َ
ْ أ َفارحنَا َوَظلَُمٓوا سح

َ
َ أ ْ َربهَنا َبَٰعحدح َبنيح َفَقالُوا

ٍقِۚ إحنه ِفح  َحادحيَث َوَمزهقحَنَُٰهمح ُكه ُمَمزه
َ
فََجَعلحَنَُٰهمح أ
حَك ٓأَلتََٰيَٰت   َٰل ح َصبهار   َذ

حُك  َق  ١٩ َشُكور   ل  َولََقدح َصده
يحهح 
 فَرحيق  مح إحبحلحيُس َعلَ

َبُعوهُ إحَله حَن َظنهُهۥ فَٱته ا م 
حمُ  محنحنَي ٱل حن ُسلحَطٍَٰن إحَله  ٢٠ؤح يحهحم م 

َوَما ََكَن ََلُۥ َعلَ
 ُۗ نح ُهَو محنحَها ِفح َشك   َرةح محمه حٱٓأۡلخح محُن ب لََم َمن يُؤح َعح  نلح

ٍء َحفحيظ   ح َۡ ح 
َٰ ُك  ح  ٢١ َوَربَُّك لََعَ ْ ٱَّله يَن قُلح ٱدحُعوا

تُ  ة  زََعمح لحُكوَن محثحَقاَل َذره ح ََل َيمح حن ُدونح ٱَّلله ِفح  م م 
َمََٰوَٰتح َوََل ِفح  ك  ٱلسه ح ۡرضح َوَما لَُهمح فحيهحَما محن ۡشح

َ  ٱۡلح
حن َظهحي    ٢٢ َوَما ََلُۥ محنحُهم م 

 
 
 
 
 

 

 

اي گمان براي )اهالي( سبا در محل سکونتشان نشانهبي

ي دو باغ راست و چپ، )گفتيم( از روز بود:

جاي آوريد، پروردگارتان بخوريد و شکر او را به

 ﴾15﴿شهري پاکيزه و پروردگاري آمرزنده )داريد(. 

اما آنان روي گرداندند، پس سيلي ويرانگررا بر آنان 

هاي تلخ و هاي ايشان را به باغفرستاديم و باغ

گز و اندکي درخت کنار مبدّل هاي شورهدرخت

کيفر که ناسپاسي کردند اين سزا را به  ﴾16﴿ساختيم. 

به آنان داديم، مگر ما جز ناسپاس را مجازات 

هايي که پر و ميان آنان و آبادي ﴾17﴿کنيم؟. مي

هم هايي پيوسته بهبرکت و نعمت کرده بوديم آبادي

جا آمد و شد مقرّر داشتيم، )گفتيم( قرار داديم و در آن

ر جا سير و سفها را امن و امان در آنها و روزشب

اي اما ايشان گفتند: پروردگارا! فاصله ﴾18﴿. کنيد

سفرهاي ما را زياد بفرما، و بر خود ستم کردند. پس 

را سخت ها( نموديم و آنانرا سخناني )بر سر زبانآنان

گمان در اين براي هر شکيباي متالشي ساختيم، بي

و همانا شيطان  ﴾19﴿سپاسگزاري )درس( عبرتي است. 

آنان راست يافت، پس از او پيروي  گمانش را دربارة

و او را بر  ﴾21﴿کردند مگر گروه اندکي از مؤمنان. 

اي نبود تا کسي را که به آخرت ايمان آنان هيچ سلطه

آورد از کسي که او از آن در شک است باز مي

شناسانيم، و پروردگار تو بر همه چيز مراقب و نگهبان 

پنداريد ند ميجاي خداورا که بهبگو آنان ﴾21﴿است. 

ها و زمين به اندازة به فرياد بخوانيد، آنها در آسمان

اي اختيار ندارند، و در )تدبير( آنها هيچ مشارکتي ذرهّ

ندارند و خداوند درميانشان هيچ ياور و پشتيباني ندارد. 

﴿22﴾ 
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َٰٓ إحذَ َوََل تَنَفُع ٱلشه  ۚۥْ َحِته ذحَن ََلُ
َ
حَمنح أ ۥٓ إحَله ل ا ََََٰٰعُة عحنَدهُ

 ۡۖ َقه ْ ٱۡلح ۖۡ قَالُوا ْ َماَذا قَاَل َربُُّكمح حهحمح قَالُوا وب
حَع َعن قُلُ فُز 

َكبحُي 
ُّ ٱلح َعلح

حَن  ٢٣وَُهَو ٱلح زُقُُكم م  ۞قُلح َمن يَرح
وح إحيهاُكمح لََعَلَٰ 

َ
ٓ أ ا ۖۡ ِإَونه ُ ِۖ قُلح ٱَّلله ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ٱلسه
وح ِفح َضَلَٰل  ى ُهدً 

َ
بحني   أ آ  تُسح ل َله قُ  ٢٤ مُّ لُوَن َعمه

َنا َوََل نُسح  َرمح جح
َ
َملُوَن أ ا َتعح قُلح ََيحَمُع بَيحَنَنا  ٢٥ُل َعمه

ح وَُهَو ٱلحَفتهاُح ٱلحَعلحيمُ  َق 
حٱۡلح َتُح بَيحَنَنا ب  ٢٦ َربَُّنا ُثمه َيفح

 ُ ْۚ بَلح ُهَو ٱَّلله ۖۡ َُكه ََكَٓء حهۦح ُۡشَ ُتم ب َقح
ۡلح
َ
حيَن أ َ ٱَّله ُرو يح

َ
قُلح أ

َكحيُم  َعزحيُز ٱۡلح
رحَسلحَنََٰك إحَله َكٓافهة   ٢٧ٱلح

َ
ٓ أ حلنهاسح  َوَما ل 

ي   ير  بَشح لَُموَن ا َونَذح ََثَ ٱنلهاسح ََل َيعح كح
َ
نه أ  ٢٨ا َوَلَٰكح

قحنَي  ُد إحن ُكنُتمح َصَٰدح حوَعح قُل  ٢٩َوَيُقولُوَن َمَِتَٰ َهََٰذا ٱل
م   حيَعاُد يَوح َت  لهُكم م  ُروَن عَ َله تَسح َوََل  نحُه َساَعة  خح

ُموَن  دح َتقح حَهََٰذا  ٣٠تَسح محَن ب حيَن َكَفُرواْ لَن نُّؤح
َوَقاَل ٱَّله

َٰلحُموَن  َ يََديحهح  َولَوح تََرىَٰٓ إحذح ٱلظه حي َبنيح
حٱَّله ُقرحَءانح َوََل ب

ٱلح
َل  ٍض ٱلحَقوح ُضُهمح إحََلَٰ َبعح ُع َبعح حهحمح يَرحجح َموحقُوفُوَن عحنَد َرب 

ح  نُتمح َيُقوُل ٱَّله
َ
ََلٓ أ ْ لَوح وا ََبُ َتكح حيَن ٱسح حَّله ْ ل عحُفوا ُتضح يَن ٱسح

محنحنَي    ٣١لَُكنها ُمؤح
 
 
 
 
 
 

 

 

که و شفاعت به نزد او سود نبخشد مگر شفاعت کسي

هايشان که نگراني از دلخدا بدو اجازه دهد، تا زماني

گويند: پروردگارتان چه گفت؟ دور گردد مي

بگو:  ﴾23﴿بزرگوار است.  گويند: حق، و او واال ومي

دهد؟ ها و زمين به شما روزي ميچه کسي از آسمان

بگو: خدا، قطعاً ما و يا شما بر هدايت يا ضاللت 

بگو: شما از گناهي که ما  ﴾24﴿آشکاري هستيم. 

شويد و ما نيز از آنچه شما ايم بازخواست نميکرده

بگو: پروردگارمان  ﴾25﴿شويم. کنيد پرسيده نميمي

کند آورد سپس ميان ما به حق داوري ميرا گرد مي ما

را که به بگو: آنان ﴾26﴿اي داناست. و او گشاينده

ايد به من نشان دهيد، عنوان شريک به او ملحق ساخته

چنين نيست، بلکه خداوند است که پيروزمند فرزانه 

و ما تو را براي جملگي مردمان  ﴾27﴿است. 

دهنده باشي ولي بيشتر بيمرسان و ايم تا مژدهفرستاده

گويند: اگر راستگوئيد اين و مي ﴾28﴿دانند. مردم نمي

بگو: وعدة شما روز  ﴾29﴿وعده کي خواهد بود؟. 

مانيد و نه اي باز پس نميمشخّصي است که از آن لحظه

و کافران گفتند:  ﴾31﴿گيريد. اي از آن پيشي ميلحظه

از آن ايمان هاي پيش هرگز به اين قرآن و ديگر کتاب

گاه که ستمگران نزد نخواهيم آورد، و اگر ببيني آن

اند برخي از آنان سخن پروردگارشان نگاه داشته شده

دهند، مستضعفان به مستکبران برخي ديگر را پاسخ مي

 ﴾31﴿آورديم. گويند: اگر شما نبوديد ما ايمان ميمي
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تُ  حيَن ٱسح حَّله ْ ل وا ََبُ َتكح حيَن ٱسح ََنحُن قَاَل ٱَّله
َ
ْ أ عحُفٓوا ضح

َد إحذح َجآَءُكمِۖ بَلح ُكنُتم  ُهَدىَٰ َبعح
ح َنَُٰكمح َعنح ٱل َصَددح

حرحمحنَي 
واْ  ٣٢ُمُّ ََبُ َتكح حيَن ٱسح حَّله عحُفواْ ل ُتضح حيَن ٱسح َوقَاَل ٱَّله

ح  حٱَّلله ُفَر ب ن نهكح
َ
ٓ أ ُمُروَنَنا

ح
حلح َوٱنلهَهارح إحذح تَأ

ُر ٱَله بَلح َمكح
ۥٓ  نَداد   َوََنحَعَل ََلُ
َ
ْ ٱنلهَداَمَة أ وا ََسُّ

َ
ْ ٱلحَعَذاَبْۚ اْۚ َوأ ُوا

َ
ا َرأ لَمه

ْۖۡ َهلح  حيَن َكَفُروا َناقح ٱَّله عح
َ
ٓ أ َلََٰل ِفح غح

َ وََجَعلحَنا ٱۡلح
َملُوَن  َن إحَله َما ََكنُواْ َيعح َية   ٣٣َُيحَزوح رحَسلحَنا ِفح قَرح

َ
 َوَمآ أ

ٓ إحنه  َُفوَها يٍر إحَله قَاَل ُمَتح حن نهذح حهۦح م  ُتم ب
لح رحسح
ُ
ٓ أ حَما ا ب

ََٰل   ٣٤َكَٰفحُروَن  َو مح
َ
ََثُ أ كح

َ
ْ ََنحُن أ َلَٰد  َوقَالُوا وح

َ
 ا َوَما َوأ

بحنَي  حُمَعذه حَمن  ٣٥ََنحُن ب َق ل حزح ح يَبحُسُط ٱلر   إحنه َرَب 
قُلح

لَُموَن  ََثَ ٱنلهاسح ََل َيعح كح
َ
نه أ ُر َوَلَٰكح دح  ٣٦يََشآُء َوَيقح

َٰلُُكمح وَ  َو مح
َ
حُبُكمح عحنَدنَا َوَمآ أ ِتح ُتَقر 

حٱله َلَُٰدُكم ب وح
َ
ََلٓ أ

ْوَلَٰٓئحَك لَُهمح ُزلحََفَٰٓ إحَله َمنح َءاَمَن وََعمحَل َصَٰلحح  
ُ
ا فَأ

ْ وَُهمح ِفح ٱلحُغُرَفَٰتح َءامحُنوَن َجزَ  حَما َعمحلُوا عحفح ب آُء ٱلض ح
ْوَلَٰٓ  ٣٧

ُ
زحيَن أ ٓ َءاتََٰيَٰتحَنا ُمَعَٰجح َن ِفح َعوح حيَن يَسح

ئحَك ِفح َوٱَّله
وَن  َعَذابح ُُمحَۡضُ

حَمن  ٣٨ٱلح َق ل حزح ح يَبحُسُط ٱلر   إحنه َرَب 
قُلح

ء   ح َۡ حن  ُتم م  نَفقح
َ
ٓ أ ۚۥْ َوَما ُر ََلُ دح ۦح َوَيقح َبادحه  يََشآُء محنح عح
َٰزحقحنَي  ُ ٱلره ۖۥۡ وَُهَو َخيح   ٣٩َفُهَو َُيحلحُفُه

 
 
 
 
 
 
 

گويند: آيا پس از آنکه مستکبران به مستضعفان مي

هدايت برايتان آمد ما شما را از آن بازداشتيم؟ بلکه 

و )بار ديگر(  ﴾32﴿خود شما گناهکار بوديد. 

گويند: بلکه توطئه و مکر مستضعفان به مستکبران مي

شب و روزتان )سبب شد که ما از هدايت باز مانيم( در 

داديد که به خداوند هنگام که شما به ما دستور ميآن

و همتاياني قرار دهيم، و پشيماني کفر ورزيم و براي ا

بينند و گاه که عذاب را ميدارند آنخود را پنهان مي

اندازيم. آيا به آنان گردن کافران ميما زنجيرها را به

اند داده کردهجزايي جز )جزاي( کارهايي که مي

اي و در هيچ شهري هشدار دهنده ﴾33﴿شود؟. مي

آنجا گفتند: ما  نفرستاديم مگر آنکه سران و متنعّان

و گفتند: ما اموال  ﴾34﴿ايد باور نداريم. بدانچه آورده

و فرزندان بيشتري داريم و هرگز عذاب داده نخواهيم 

گمان پروردگارم روزي را براي بگو: بي ﴾35﴿شد. 

گرداند، ولي هرکس که خود بخواهد فراخ يا تنگ مي

و اموال و فرزندانتان  ﴾36﴿دانند. بيشتر مردم نمي

چيزي نيستند که شما را به ما نزديک و مقرب سازند 

بلکه )مقرب( کسي است که ايمان آورد و کار شايسته 

اند انجام دهد. آنان در برابر اعمالي که انجام داده

اند. هاي )بلند( ايمنپاداش دوچندان دارند و در غرفه

کنند آيات ما را تکذيب و که تالش ميو کساني ﴾37﴿

کنند که )پيامبر( را شکست و تصور ميانکار نمايند 

 ﴾38﴿دهند ايشان در عذاب احضار خواهند شد. مي

گمان پروردگارم روزي را براي هرکس از بگو: بي

گرداند، و براي هرکس بندگانش که بخواهد فراخ مي

دارد. و هرچه را انفاق کنيد خدا که بخواهد تنگ مي

ندگان است. دهکند و او بهترين روزيرا پر ميجاي آن

﴿39﴾  
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َهَٰٓ َوَيوحَم َُيحُّشُُهمح ََجحيع  
َ
َمَلَٰٓئحَكةح أ

حلح ُؤََلٓءح ا ُثمه َيُقوُل ل
ُبُدوَن  َُّنا  ٤٠إحيهاُكمح ََكنُواْ َيعح نَت َوَلح

َ
قَالُواْ ُسبحَحََٰنَك أ

حهحم  ََثُُهم ب كح
َ
ۖۡ أ نه ح
ُبُدوَن ٱۡلح ْ َيعح محن ُدونحهحمِۖ بَلح ََكنُوا

محُنوَن  ؤح َ  ٤١مُّ َعحض  فَٱَلح لحُك َبعحُضُكمح بلح ع   وحَم ََل َيمح ا نهفح
ْ َعَذاَب َوََل َۡض    ْ ُذوقُوا حيَن َظلَُموا حَّله ٱنلهارح ا َوَنُقوُل ل

بُوَن  ح حَها تَُكذ  ِتح ُكنُتم ب
يحهحمح  ٤٢ٱله

ِإَوَذا ُتتحَلَٰ َعلَ
حَنَٰت   َُٰتَنا َبي  ٓ إحَله رَُجل   َءاتََٰي ْ َما َهََٰذا ن  قَالُوا

َ
يُرحيُد أ

ٓ يَ  ُبُد َءابَا ا ََكَن َيعح ُكمح َعمه ْ َما َهََٰذآ ُصده ؤُُكمح َوَقالُوا
ٓ إحفحك   ََت   إحَله فح ا  ىْۚ مُّ ح لَمه َحق 

حلح ْ ل حيَن َكَفُروا َوَقاَل ٱَّله
ر   حح ٓ إحَله سح بحني   َجآَءُهمح إحنح َهََٰذا ٓ َءاَتيحَنَُٰهم  ٤٣مُّ َوَما

حن ُكُتب   رحَسلحنَ  م 
َ
ٓ أ ۖۡ َوَما رُُسوَنَها ٓ إحََلحهحمح َقبحلََك محن يَدح ا

ير   ذح
َب  ٤٤ نه َشاَر َوَكذه حيَن محن َقبحلحهحمح َوَما بَلَُغواْ محعح

ٱَّله
يح  ِۖ فََكيحَف ََكَن نَكح  رُُسلح

ْ بُوا ٓ َءاَتيحَنَُٰهمح فََكذه  ٤٥َما
ح َمثحَّنَٰ  ه ْ َّللح ن َتُقوُموا

َ
َدةٍِۖ أ َٰحح حَو عحُظُكم ب

َ
ٓ أ َما ۞قُلح إحنه
نهٍةِۚ إحنح  َوفَُرََٰدىَٰ ُثمه  حن جح بحُكم م  ْۚ َما بحَصاحح

ْ ُروا َتَتَفكه
ير   َ يََديح َعَذاب   ُهَو إحَله نَذح ُكم َبنيح
يد   له قُلح  ٤٦ َشدح

ر   جح
َ
حنح أ ُُكم م  تلح

َ
رحَي إحَله لََعَ  َما َسأ جح

َ
ۖۡ إحنح أ َفُهَو لَُكمح

ء  ٱ ح َۡ ح 
َٰ ُك  حۖۡ وَُهَو لََعَ ح يَ  ٤٧َشهحيد   َّلله  إحنه َرَب 

ُف قُلح ذح قح
ُغُيوبح 

َُٰم ٱلح ح َعله َق 
حٱۡلح   ٤٨ب
 
 
 
 

 

 

آورد سپس به را جملگي گرد ميو روزي که آنان

گويد: آيا اينان شما را پرستش فرشتگان مي

گويند: تو پاک و منزهي! و مي ﴾41﴿اند؟. کردهمي

تنها تو ياور و کارساز مايي! نه، بلکه ايشان جنّيان را 

اند. ان به آنان ايمان داشتهاند! و بيشترشپرستش کرده

تواند براي يک از شما نميپس امروز هيچ ﴾41﴿

ديگري سود و زياني داشته باشد، و به ستمگران 

را دروغ گوييم: عذاب آتشي را بچشيد که آنمي

هاي روشن ما بر که آيهو هنگامي ﴾42﴿انگاشتيد. مي

گويند: اين )شخص( جز مردي آنان خوانده شود، مي

خواهد شما را از آنچه پدرانتان که مينيست 

گويند: اين جز دروغ اند بازدارد و ميپرستيدهمي

بزرگي نيست که به خدا نسبت داده شده است. و 

گويند: اين کافران )درباره( حق چون به آنان برسد، مي

و ما هيچ کتابي  ﴾43﴿جادويي آشکار بيش نيست. 

نند، و پيش از تو را بخواايم که آنبراي ايشان نفرستاده

و  ﴾44﴿ اي نفرستاديم.سوي آنان هيچ هشدار دهندهبه

اند )وحي ما را( دروغ که پيش از اينان بودهکساني

انگاشتند، حال اينکه آنان به يک دهم آنچه به آنان 

اند، آنگاه پيامبران ما را تکذيب داده بوديم نرسيده

گو ب ﴾45﴿کردند، پس )بنگر( کيفر من چگونه بود؟!. 

کنم و آن اين تنها شما را به يک )سخن( نصيحت مي

نفر است که خالصانه براي خدا دونفر دونفر، و يا يک

اي نفر، برخيزيد، سپس بينديشيد که هيچ ديوانگييک

در همنشين شما نيست، او براي شما جز هشدار 

 ﴾46﴿اي پيش از فرارسيدن عذابي سخت نيست. دهنده

ام از آن شما باد. ا خواستهبگو: هر پاداشي را از شم

پاداش من جز بر )عهدة( خداوند نيست و او بر همه 

را )به بگو: پروردگار من حق ﴾47﴿چيز گواه است. 

  ﴾48﴿ هاست.اندازد )او( داناي نهانيجان باطل( مي
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ُل َوَما يُعحيُد  ُئ ٱلحَبَٰطح َقُّ َوَما ُيبحدح قُلح  ٤٩قُلح َجآَء ٱۡلح
حنه  ُت فَإ

َتَديحُت إحن َضلَلح ِۖ ِإَونح ٱهح َٰ َنفحَسح لُّ لََعَ ضح
َ
ٓ أ َما

ِۚ إحنهُهۥ َسمحيع   ٓ ح ٓ إحََله َرَب  بحَما يُوۡحح
َولَوح تََرىَٰٓ  ٥٠قَرحيب   فَ

ْ محن  ُذوا خح
ُ
ْ فَََل فَوحَت َوأ  فَزحُعوا

ََّكن  إحذح  ٥١ َقرحيب   مه
َٰ لَُهُم ٱتلهَناُوُش محن  ّنه

َ
حهۦح َوأ  َءاَمنها ب

ْ َّكَ َوقَالُٓوا  نِۢ بَعحيد  مه
فُوَن  ٥٢ ذح ۖۡ َوَيقح حهۦح محن َقبحُل َغيحبح َوقَدح َكَفُرواْ ب

حٱلح ب
ََّكنِۢ بَعحيد   َ َما  ٥٣ محن مه يَل بَيحَنُهمح َوَبنيح وَحح

ْۚ إحنهُهمح ََكنُواْ  حن َقبحُل يَاعحهحم م  شح
َ
حأ َتُهوَن َكَما فُعحَل ب يَشح

رحيبِۢ  ِفح َشك     ٥٤مُّ
 

 
 

رٍ   ُسوَرةُ فَاطح
يمح ِمۡسِب  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ٱَّلله

ۡرضح َجاعحلح 
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح رح ٱلسه ح َفاطح ه ُد َّللح َمح

ٱۡلح
ََٰث َوُرَبََٰعْۚ  ثحَّنَٰ َوثَُل نحَحة  مه جح

َ
ٓ أ ْولح

ُ
َمَلَٰٓئحَكةح رُُسًَل أ

ح ٱل
ير   ء  قَدح ح َۡ ح 

َٰ ُك  َ لََعَ ْۚ إحنه ٱَّلله قح َما يََشآُء
َلح يَزحيُد ِفح ٱۡلح

ا َيفح  ١ ۖۡ مه َك لََها سح َة  فَََل ُممح حلنهاسح محن رهۡحح ُ ل َتحح ٱَّلله
َعزحيُز 

حۚۦْ وَُهَو ٱلح ه دح َل ََلُۥ محنُۢ َبعح كح فَََل ُمرحسح سح َوَما ُيمح
َكحيُم  ح  ٢ٱۡلح َمَت ٱَّلله حعح ْ ن َها ٱنلهاُس ٱذحُكُروا يُّ

َ
أ َيَٰٓ

حَن  زُقُُكم م  ح يَرح ُ ٱَّلله ْۚ َهلح محنح َخَٰلحٍق َغيح َعلَيحُكمح
فَُكوَن ٱ َٰ تُؤح ّنه

َ
ِۚ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَوۖۡ فَأ ۡرضح

َ َمآءح َوٱۡلح  ٣لسه
 

 

 

گيرد اي را( از سر نميبگو: حق آمد و باطل )کار تازه
بگو: اگر گمراه شده  ﴾49﴿گردد. و دوباره باز نمي

شوم و اگر راهياب باشم تنها به زيان خود گمراه مي
ه من وحي شده باشم از آن است که پروردگارم ب

و اگر  ﴾51﴿گمان او شنواي نزديک است. کند، بيمي
گريزي افتند و راهگاه که به وحست ميبيني آنمي

و  ﴾51﴿. شوندندارند و از جانبي نزديک گرفتار مي
ايم، حال آنکه دسترسي گويند: به حق ايمان آوردهمي

و به  ﴾52﴿به ايمان از راهي دور چگونه ممکن است. 

يش از اين به آن کفر ورزيدند و بلکه از راستي که پ
اند. هاي ناروايي زدهمکان دور به جهان غيب نسب

خواستند جدايي افکند و ميان آنان و آنچه مي ﴾53﴿

هاي همسان و که پيش از اين با گروهشود چنانمي
کيش آنان انجام شده است، آنان در شکي بزرگ هم

 ﴾54﴿ بودند.

 

 سوره فاطر
 

 ند بخشندة مهربانبه نام خداو
 

ها و ستايش خداوندي را سزاست که آفرينندة آسمان
که( فرشتگان را پيام آوران )و(  زمين است )خدايي

گانه و چهارگانه گرداند. هاي دوگانه و سهداراي بال
گمان خداوند افزايد، بيهرچه بخواهد در آفرينش مي

د )درِ( رحمتي را که خداون ﴾1﴿بر هر چيزي تواناست. 

اي براي مردم بگشايد براي آن )رحمت( هيچ بازدارنده
نيست، و خداوند هرچيزي را که باز دارد جز او 

اي ندارد و او توانا و باحکمت گشاينده و رهاکننده

اي مردم! نعمت خداوند را بر خود ياد  ﴾2﴿است. 

کنيد، آيا آفريدگاري جز خداوند وجود دارد که به 
بدهد؟ جز او معبود بر  شما از آسمان و زمين روزي

حقي وجود ندارد، پس با اين حال چگونه منحرف 

 ﴾3﴿شويد!. مي
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حن َقبحلحَكْۚ ِإَوََل  بَتح رُُسل  م  ح بُوَك َفَقدح ُكذ  ح ِإَون يَُكذ 
ُموُر 

ُ ح تُرحَجُع ٱۡلح ح  ٤ٱَّلله َد ٱَّلله َها ٱنلهاُس إحنه وَعح يُّ
َ
أ َيَٰٓ
ةُ  ََيوَٰ نهُكُم ٱۡلح ۖۡ فَََل َتُغره ح  َحق   حٱَّلله نهُكم ب َيا َوََل َيُغره نح ٱلُّ

اْۚ  ٥ٱلحَغُروُر  حُذوهُ َعُدوًّ يحَطََٰن لَُكمح َعُدو   فَٱَّته إحنه ٱلشه
عحيح  َحَٰبح ٱلسه صح

َ
ْ محنح أ َُكونُوا َبُهۥ َلح زح ْ حح ُعوا إحنهَما يَدح

حيَن َءاَمُنواْ  ٦ ۖۡ َوٱَّله يد  ْ لَُهمح َعَذاب  َشدح حيَن َكَفُروا ٱَّله
ر  َكبحٌي وََعمح  جح

َ
فحَرة  َوأ غح َٰلحَحَٰتح لَُهم مه َفَمن  ٧لُواْ ٱلصه

َ
أ

لُّ  َ يُضح ۖۡ فَإحنه ٱَّلله ا حَن ََلُۥ ُسوُٓء َعَملحهۦح فََرَءاهُ َحَسن  ُزي 
ُسَك  َهبح َنفح ۖۡ فَََل تَذح دحي َمن يََشآُء َمن يََشآُء َوَيهح

نَ  حَما يَصح ُۢ ب َ َعلحيُم يحهحمح َحَسَرٍَٰتِۚ إحنه ٱَّلله
 ٨ُعوَن َعلَ

َنَُٰه إحََلَٰ  حتََٰيََٰح َفُتثحُي َسَحاب ا فَُسقح رحَسَل ٱلر 
َ
حٓي أ ُ ٱَّله َوٱَّلله

حَك  ْۚ َكَذَٰل حَها ت َد َموح ۡرَض َبعح
َ حهح ٱۡلح َييحَنا ب حح

َ
حت  فَأ ي  بََِل  مه
ْۚ  ٩ٱلنُُّشوُر  ةَ فَلحلههح ٱلحعحزهةُ ََجحيًعا َمن ََكَن يُرحيُد ٱلحعحزه

َعُد ٱلحَُكح  ۚۥْ إحََلحهح يَصح َفُعُه َٰلحُح يَرح حُب َوٱلحَعَمُل ٱلصه ي  ُم ٱلطه
ح  ي  ُكُروَن ٱلسه حيَن َيمح

ۖۡ َوٱَّله يد  اتح لَُهمح َعَذاب  َشدح
ْوَلَٰٓئحَك ُهَو َيُبورُ 

ُ
ُر أ حن  ١٠ َوَمكح ُ َخَلَقُكم م  َوٱَّلله

ْۚ َوَما َِتحمحُل  ا َوَٰج  زح
َ
َفة  ُثمه َجَعلَُكمح أ تَُراب  ُثمه محن نُّطح

 
ُ
ر  محنح أ َعمه ُر محن مُّ محهحۚۦْ َوَما ُيَعمه

حعحلح  ب
نََثَٰ َوََل تََضُع إحَله

حَك لََعَ  َٰل  ِفح كحَتٍَٰبِۚ إحنه َذ
ٓ إحَله ۦح َوََل يُنَقُص محنح ُعُمرحه

ي   ح يَسح  ١١ٱَّلله
 
 

 
 

 

و اگر تو را تکذيب کنند )بدانکه( پيغمبران پيش از تو 

ردانده سوي خدا بازگاند و کارها بهنيز تکذيب شده

ي الهي حق راستي وعدهاي مردم! به ﴾4﴿شوند. مي

است، پس زندگي دنيا شما را گول نزند و شيطان شما 

گمان شيطان دشمن شماست پس او بي  ﴾5﴿را نفريبد. 

را دشمن بگيريد. جز اين نيست که او پيروان خود را 

کسانيکه کفر  ﴾6﴿خواند تا از دوزخيان باشند. فرا مي

که ايمان عذاب سختي دارند و کسانياند ورزيده

اند آنان آمرزش و آورده و کارهاي شايسته کرده

که کردار زشتش آيا کسي ﴾7﴿پاداشي بزرگ دارند. 

بيند )مانند را نيک ميبراي او آراسته شده است لذا آن

شک خداوند باشد؟( بيکسي است که چنين نمي

ه کند و هرکس را کهرکس را که بخواهد گمراه مي

سازد پس نبايد وجود خود را به بخواهد رهنمون مي

گمان سبب حسرت خودرن بر آنان از بين ببري، بي

و خدا ذاتي  ﴾8﴿کنند داناست. خداوند به آنچه مي

دارد و )بادها( ابرها را است که بادها را روان مي

سوي سرزميني پژمرده روان انگيزند و ما آنها را بهبرمي

زمين را پس از پژمرده شدنش زنده سازيم و با آن مي

هرکس عزت  ﴾9﴿کنيم، رستاخيز نيز چنين است. مي

خواهد )بداند( که عزّت همگي از آن خداوند مي

رود و کار سوي او باال مياست، گفتار پاکيزه به

کنند که بدانديشي ميبرد و کسانيپسنديده را باال مي

ست. عذاب سختي دارند و بدانديشي برباد و تباه ا

آفريد و  و خداوند شما را از خاک سپس از نطفه ﴾11﴿

هايي )نر و ماده( درآورد، آنگاه شما را به صورت زوج

کند مگر شود و وضع حمل نميو هيچ زني باردار نمي

يابد اي عمر نميداند، و هيچ عمر يا بندهاينکه خدا مي

شود مگر اينکه در کتاب )لوح و از عمرش کاسته نمي

گمان اين )کار( ثبت و ضبط شده است. بي محفوظ(

 ﴾11﴿براي خداوند آسات است. 
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ب  فَُرات  َساٞغِٓئ  َرانح َهََٰذا َعذح َحح
َتوحي ٱبلح َوَما يَسح

ا  ُكلُوَن َۡلحم 
ح
  تَأ
ۖۡ َومحن ُك  َجاج 

ُ
ابُُهۥ َوَهََٰذا محلحٌح أ َۡشَ

ۖۡ َوتََرى ٱلح  لحَية  تَلحبَُسوَنَها رحُجوَن حح َتخح ا َوتَسح
ُفلحَك َطرحي  

ُكُروَن  لحهۦح َوَلَعلهُكمح تَشح َبحَتُغواْ محن َفضح َر تلح فحيهح َمَواخح
حلح  ١٢

حَل ِفح ٱنلهَهارح َوُيولحُج ٱنلهَهاَر ِفح ٱَله
يُولحُج ٱَله

 ِۚ َسم   َجل  مُّ
َ
 ََيحرحي ۡلح

ۖۡ ُك   َس َوٱلحَقَمَر مح َر ٱلشه وََسخه
حُملحُكْۚ  ُ َربُُّكمح ََلُ ٱل َٰلحُكُم ٱَّلله ُعوَن محن  َذ حيَن تَدح َوٱَّله
محٍي  لحُكوَن محن قحطح حهۦح َما َيمح ُعوُهمح ََل  ١٣ُدون إحن تَدح

 ۡۖ ْ لَُكمح َتَجابُوا ْ َما ٱسح ْ ُدََعَٓءُكمح َولَوح َسمحُعوا َمُعوا يَسح
حُئَك  ْۚ َوََل يُنَب  كحُكمح ح حّشح ُفُروَن ب قحَيََٰمةح يَكح

َوَيوحَم ٱلح
َها ٱ ١٤ محثحُل َخبحي   يُّ

َ
أ حۖۡ ۞َيَٰٓ نُتُم ٱلحُفَقَرآُء إحََل ٱَّلله

َ
نلهاُس أ

 ُّ َغّنح
ُ ُهَو ٱلح َمحيُد  َوٱَّلله تح  ١٥ٱۡلح

ح
هحبحُكمح َوَيأ  يُذح

ح
إحن يََشأ

يد   ق  َجدح
َلح حَعزحيز   ١٦ِبح ح ب  ٱَّلله

حَك لََعَ َٰل َوََل  ١٧َوَما َذ
ْۚ ِإَون َرىَٰ خح

ُ
َر أ حلح  تَزحُر َوازحَرة  وحزح ُع ُمثحَقلٌَة إحََلَٰ ۡحح َها ََل تَدح

حيَن  ُر ٱَّله ُۗ إحنهَما تُنذح ََبَٰٓ ء  َولَوح ََكَن َذا قُرح ح َۡ ُُيحَملح محنحُه 
 َٰ ْۚ َوَمن تََزَكه ةَ لَوَٰ ْ ٱلصه قَاُموا

َ
َغيحبح َوأ

حٱلح َن َربهُهم ب ََيحَشوح
ُي  حَمصح ح ٱل هحۚۦْ ِإَوََل ٱَّلله سح َفح َٰ نلح

َكه حنهَما َيََتَ  ١٨فَإ
 
 
 
 
 
 
 

 

، اين شيرين تشنگي زدا است و دو دريا يکسان نيستند

باشد و آن يک شور )و( تلخ. و که نوشيدنش گوارا مي

خوريد و از هردوي آنها از هريک گوشتي تازه مي

پوشيد. و را ميآوريد که آنوسائل زينت برمي

بيني ها را در آن )دريا( شکافنده)ي امواج( ميکشتي

 ﴾12﴿تا از فضل خدا بهره گيريد و شکرگزار باشيد. 
کند، )خدا( شب را در روز و روز را در شب داخل مي

و خورشيد و ماه را رام ساخته، هريک )از آنها( تا سر 

آمدي معيّن روان است. اين است خداوند پروردگار 

جاي او به شما، فرمانروايي اوراست، و کساني را که به

خوانيد حتي مالکيت پوست هستة خرمايي را فرياد مي

ر آنها را به فرياد بخوانيد صداي شما اگ ﴾13﴿ندراند. 

شنوند و اگر )به فرض محال( بشنوند توانايي را نمي

پاسخگويي شما را ندارند، و روز قيامت شريک شما را 

کس همچون )خداوند( آگاه تو کنند، و هيچانکار مي

اي مردم! نيازمند خدائيد و  ﴾14﴿سازد. را با خبر نمي

اگر بخواهيد  ﴾15﴿ت. نياز و ستوده اسخدا همو بي

دارد و آفرينش نوين )درميان( شما را از ميان برمي

و اين کار بر خداوند دشوار نيست.  ﴾16﴿آورد. مي

و هيچ گناهکاري بار گناه ديگري را به دوش  ﴾17﴿

کشد، و اگر گرانباري )کسي را( براي برداشتن بار نمي

)گناه( خود بخواند چيزي از بار گناهانش برداشته 

کس( خويشاوند باشد. تنها شود، اگرچه )آنمين

تواني به کساني هشدار دهي که از پروردگارشان در مي

دارند. و هرکس ترسند، و نماز را برپاي مينهان مي

گردد و پاک گردد تنها به سود خويش پاک مي

 ﴾18﴿سوي خداست. بازگشت به
 
 



 سوره فاطر                           438                                                      ترمجه معانى قرآن كريم     
 

 

ُي  َصح َمَٰ َوٱبلح عح
َ َتوحي ٱۡلح لَُمَُٰت َوََل  َوََل  ١٩َوَما يَسح ٱلظُّ

َُروُر  ٢٠ٱنلُّوُر  لُّ َوََل ٱۡلح ح َتوحي  ٢١َوََل ٱلظ  َوَما يَسح
ۖۡ َوَمآ  محُع َمن يََشآُء َ يُسح َُٰتْۚ إحنه ٱَّلله َو مح

َ َيآُء َوََل ٱۡلح حح
َ ٱۡلح

ُقُبورح 
ن ِفح ٱلح محع  مه حُمسح نَت ب

َ
يٌر  ٢٢أ نَت إحَله نَذح

َ
 ٢٣إحنح أ

حٱۡلحَ  َنََٰك ب
رحَسلح
َ
ٓ أ ا ٍة إحَله إحنه مه

ُ
حنح أ اْۚ ِإَون م  ير  ا َونَذح ي  ح بَشح ق 

ير   َب  ٢٤َخََل فحيَها نَذح بُوَك َفَقدح َكذه ح ِإَون يَُكذ 
ُبرح  حٱلزُّ حَنَٰتح َوب َي 

حٱبلح حيَن محن َقبحلحهحمح َجآَءتحُهمح رُُسلُُهم ب
ٱَّله

ُمنحيح 
ح كحَتَٰبح ٱل

حٱلح ْۖۡ  ٢٥َوب حيَن َكَفُروا ُت ٱَّله َخذح
َ
ُثمه أ

يح  نَزَل محَن  ٢٦فََكيحَف ََكَن نَكح
َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَمح تََر أ

َ
أ

 ْۚ َُٰنَها لحَو
َ
حَتلحًفا أ حهۦح َثَمَرَٰت  ُمُّ َنا ب رَجح خح

َ
َمآءح َمآء  فَأ ٱلسه

َُٰنَها  لحَو
َ
حَتلحٌف أ ُۢ بحيض  وَُۡححر  ُمُّ َبالح ُجَدُد ح

َومحَن ٱۡلح
ٓ  ٢٧وََغَرابحيُب ُسود   َوا نحَعَٰمح َومحَن ٱنلهاسح َوٱله

َ ح َوٱۡلح ب 
َبادحهح  َ محنح عح َما ََيحََش ٱَّلله حَكُۗ إحنه َٰنُُهۥ َكَذَٰل لحَو

َ
ُُمحَتلحٌف أ

َ َعزحيٌز َغُفوٌر  ُۗ إحنه ٱَّلله
ْ ُؤا حيَن َيتحلُوَن  ٢٨ٱلحُعلََمَٰٓ إحنه ٱَّله

ا َرزَقحَنَُٰهمح  ْ محمه نَفُقوا
َ
ةَ َوأ َلوَٰ ْ ٱلصه َقاُموا

َ
ح َوأ كحَتََٰب ٱَّلله

ا وَعَ  حَيُهمح  ٢٩ََلنحَية  يَرحُجوَن تحَجََٰرة  لهن َتُبوَر َسح   ُوَف  َلح
ْٓۚ إحنهُهۥ َغُفور  َشُكور   لحهۦح حن َفضح ُجورَُهمح َوَيزحيَدُهم م 

ُ
أ
٣٠ 
 
 
 
 
 

 

 

ها و نور و تاريکي ﴾19﴿و نابينا و بينا يکسان نيستند. 

و سايه و گرماي سوزان هم  ﴾21﴿باشند. همسان نمي

ردگان و زندگان برابر و م ﴾21﴿يکي نيست. 

گمان خداوند به هرکس بخواهد باشند، بينمي

تواني به گور خفتگان را بشنواني. شنواند و تو نميمي

بدون شک ما  ﴾23﴿تو جز هشدار دهنده نيستي.  ﴾22﴿

دهنده رسان و بيمتو را همراه )دين( حق به عنوان مژده

بيم ايم، و هيچ امّتي نيست مگر آنکه در آن فرستاده

و اگر تو را تکذيب کنند  ﴾24﴿اي بوده است. دهنده

اند نيز )پيامبران گمان کساني که پيش از آنان بودهبي

هاي آشکار و را( تکذيب کردند. پيامبرانشان نشانه

 ﴾25﴿ها)ي الهي( و کتاب روشن برايشان آوردند. نامه
سپس کافران را گرفتم، پس )بنگر( کيفر من چگونه 

بني که خداوند از آسمان آبي يا نميآ ﴾26﴿است!. 

هاي هايي به رنگفرو فرستاد آنگاه از آن )آب( ميوه

هايي است با ها راهگوناگون برآورديم، و از کوه

هاي گوناگون که برخي از آنها سفيد و برخي رنگ

ها و و نيز از انسان ﴾27﴿سرخ و بعضي سياهِ سياهند. 

ناگون است جنبندگان و چهارپايان که رنگشان گو

ايم( جز اين نيست که تنها بندگان دانا از )پديد آورده

گمان خداوند توانا و چيره و بس خداوند بيم دارند. بي

که کتاب گمان کسانيبي ﴾28﴿آمرزگار است. 

دارند و از خوانند و نماز را برپاي ميخداوند را مي

ايم در پنهان و آشکار چيزهايي که بديشان داده

اميد به تجارتي دارند که هرگز کاستي  بخشند،مي

را به تمام هاي آنانتا خداوند پاداش ﴾29﴿ پذيرد.نمي

و کمال بدهد، و از فضل خود )پاداشي( افزون )به 

گمان او آمرزنده و سپاسگزار است. آنان( دهد، بي

﴿31﴾ 
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ق   ح َقُّ ُمَصد  كحَتَٰبح ُهَو ٱۡلح
ٓ إحََلحَك محَن ٱلح وحَحيحَنا

َ
حٓي أ ا َوٱَّله

ي   ُۢ بَصح ۦح َۡلَبحُي حعحَبادحه َ ب َ يََديحهح  إحنه ٱَّلله حَما َبنيح
ُثمه  ٣١ل 

ۖۡ فَمحنحُهمح  َبادحنَا َطَفيحَنا محنح عح حيَن ٱصح َرثحَنا ٱلحكحَتََٰب ٱَّله وح
َ
أ

حُقُۢ  د  َومحنحُهمح َساب َتصح قح هۦح َومحنحُهم مُّ سح َفح ح حم  نل  َظال
ح  َٰل حْۚ َذ َيحَرَٰتح بحإحذحنح ٱَّلله

حٱۡلح َكبحُي ب
ُل ٱلح  ٣٢َك ُهَو ٱلحَفضح

َساوحَر محن 
َ
َن فحيَها محنح أ ُخلُوَنَها ُُيَلهوح ن  يَدح َُٰت َعدح َجنه

َاُسُهمح فحيَها َحرحير   اۖۡ َوبلح لُؤ  ُد  ٣٣َذَهب  َولُؤح َمح َوقَالُواْ ٱۡلح
َزَنۖۡ إحنه َربهَنا لََغُفور  َشُكوٌر  َ

ذحَهَب َعنها ٱۡلح
َ
حٓي أ ح ٱَّله ه َّللح

ح  ٣٤ َنا ٱَّله لحهۦح ََل َيَمسُّ حُمَقاَمةح محن َفضح َحلهَنا َداَر ٱل
َ
ٓي أ

َنا فحيَها لُُغوب   حيَن  ٣٥فحيَها نََصب  َوََل َيَمسُّ َوٱَّله
يحهحمح َفَيُموتُواْ 

ََضَٰ َعلَ ْ لَُهمح نَاُر َجَهنهَم ََل ُيقح َكَفُروا
حَك ََنحزحي ْۚ َكَذَٰل حَها حنح َعَذاب ُف َعنحُهم م  ُكه  َوََل َُيَفه

َملح  ٣٦َكُفور   َنا َنعح رحجح خح
َ
َطرحُخوَن فحيَها َربهَنآ أ وَُهمح يَصح

ا  حرحُكم مه َو لَمح ُنَعم 
َ
ْۚ أ َمُل حي ُكنها َنعح

َ ٱَّله َصَٰلحًحا َغيح
ۖۡ فَُذوقُواْ َفَما  يُر َر وََجآَءُكُم ٱنلهذح ُر فحيهح َمن تََذكه َيَتَذكه

ٍي  َٰلحمحنَي محن نهصح حلظه َٰلحُم َغيحبح  إحنه  ٣٧ل َ َع ٱَّلله
ُدورح  حَذاتح ٱلصُّ ُۢ ب ِۚ إحنهُهۥ َعلحيُم ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح  ٣٨ٱلسه
 
 
 
 
 
 

 

 

ايم حق است و و آنچه از کتاب که به تو وحي کرده

هاي آسماني پيش از خود است، ي کتابتصديق کننده

به راستتي خداوند از )اوضاع( بندگان خود باخبر و 

تاب )آسماني( را به آن سپس ک ﴾31﴿بيناست. 

را برگزيديم به ارث داديم، پس برخي بندگانم که آنان

کنند و گروهي از ايشان از آنان به خويشتن ستم مي

روند و بعضي از آنان به حکم خداوند در راه ميانه

 ﴾32﴿ها پيشتازند. اين است همان فضل بزرگ. نيکي

د در شوناي است که بدانها داخل ميهاي جاودانهباغ

گردند و هاي طال و مرواريد آراسته ميآنجا با دستبند

و گفتند: ستايش  ﴾33﴿لباسشان در آنجا ابريشم است. 

گمان خداوندي راست که اندوه را از ما زدود، بي

 ﴾34﴿پروردگار ما آمرزنده و سپاسگذار است. 

که از )روي( فضل خويش ما را در سراي اقامت خدايي

رسد و در آنجا به ما رنجي نمي و ماندگاري جاي داد،

که و کساني ﴾35﴿جا ما هيچ خستگي نبينيم. در آن

اند آتش دوزخ براي آنان است، نه بر آنان کفر ورزيده

شود تا بميرند، و نه )چيزي( )به مرگي ديگر( حکم مي

شود. و بدينسان هر از عذابش در حق آنان کاسته مي

در دوزخ فرياد و آنان  ﴾36﴿دهيم. کافري را جزا مي

آورند: پروردگارا! ما را بيرون آور تا کارهاي برمي

اي انجام دهيم، غير از کارهايي که قبالً شايسته

گوييم:( آيا آنقدر به شما عمر نداديم کرديم، )ميمي

دهنده )هم( نزد که پند پذير در آن پند پذيرد، و بيم

شما آمد پس عذاب را بچشيد که ستمکاران ياوري 

گمان خداوند داناي )امور( پنهان بي ﴾37﴿ند. ندار

آسمانها و زمين است و مسلّماً از چيزهايي که در درون 

 ﴾38﴿هاست کامالً آگاه است. دل
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ِۚ َفَمن َكَفَر  ۡرضح
َ حي َجَعلَُكمح َخَلَٰٓئحَف ِفح ٱۡلح

ُهَو ٱَّله
رُُهمح عحنَد  َٰفحرحيَن ُكفح َك

ۖۥۡ َوََل يَزحيُد ٱلح ُرهُ يحهح ُكفح
َفَعلَ
رُُهمح إحَله رَ  َٰفحرحيَن ُكفح َك

ۖۡ َوََل يَزحيُد ٱلح ا ت   َمقح
حهحمح إحَله ب 
ا  ُعوَن  ٣٩َخَسار  حيَن تَدح ََكَٓءُكُم ٱَّله ُتمح ُۡشَ رََءيح

َ
قُلح أ

مح لَُهمح 
َ
ۡرضح أ

َ ُرو يح َماَذا َخلَُقواْ محَن ٱۡلح
َ
ح أ محن ُدونح ٱَّلله

مح َءاَتيحَنَُٰهمح كحَتَٰ 
َ
َمََٰوَٰتح أ حك  ِفح ٱلسه َٰ ۡشح ا َفُهمح لََعَ ب 

ًضا إحَله  ُضُهم َبعح َٰلحُموَن َبعح حنحُهْۚ بَلح إحن يَعحُد ٱلظه حَنت  م  بَي 
ن ۞ ٤٠ُغُروًرا 

َ
ۡرَض أ

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ُك ٱلسه سح َ ُيمح إحنه ٱَّلله
 ْۚٓ ۦح ه دح حنُۢ َبعح َحد  م 

َ
َسَكُهَما محنح أ مح

َ
حن َزاتَلَآ إحنح أ تَُزوََلْۚ َولَئ

ا إحنهُهۥ ََكَن َحلحي َد  ٤١ًما َغُفور  ح َجهح حٱَّلله  ب
ْ قحَسُموا

َ
َوأ

َدىَٰ محنح  هح
َ
َُكوُننه أ ير  َله حن َجآَءُهمح نَذح يحَمَٰنحهحمح لَئ

َ
أ

ا َزاَدُهمح إحَله ُنُفوًرا  ير  مه ا َجآَءُهمح نَذح َممحِۖ فَلَمه
ُ َدى ٱۡلح إححح

يِّيْۚ ٤٢ َر ٱلسه ۡرضح َوَمكح
َ ا ِفح ٱۡلح َبار  تحكح ُق َوََل َُيحي ٱسح

لحهحۚۦْ َفَهلح يَنُظُروَن إحَله ُسنهَت  هح
َ
حأ  ب
حُئ إحَله ي  ُر ٱلسه

حَمكح ٱل
ۖۡ َولَن ََتحَد 

يَل  ح َتبحدح حُسنهتح ٱَّلله لحنَيْۚ فَلَن ََتحَد ل وه
َ ٱۡلح

ح َِتحوحيًَل  حُسنهتح ٱَّلله ۡرضح  ٤٣ ل
َ ْ ِفح ٱۡلح ُيوا َو لَمح يَسح

َ
أ

ح  َٰقحَبُة ٱَّله ْ َكيحَف ََكَن َع يَن محن َقبحلحهحمح َوََكنُٓواْ َفَينُظُروا
ء  ِفح  ح َۡ َزهُۥ محن  جح ُعح ُ َلح ْۚ َوَما ََكَن ٱَّلله َشده محنحُهمح قُوهة 

َ
أ

ا  ير  ا قَدح ِۚ إحنهُهۥ ََكَن َعلحيم  ۡرضح
َ َمََٰوَٰتح َوََل ِفح ٱۡلح  ٤٤ٱلسه

 
 
 
 
 
 

او خدايي است که شما را در زمين جانشين گرداند پس 

زيان اوست و کفر  هرکس که کفر ورزد کفرش به

کافران در پيشگاه خدا جز بر خشم )پروردگار( 

گرداند. افزايد و جز زيان چيزي نصيب کافران نمينمي

جاي خداوند بگو: آيا به شريکان خوش که به ﴾39﴿

ايد؟ نشان دهيد آنان چه خوانيد نگريستهبه فرياد مي

اند؟ و يا در آفرينش آسمانها چيزي را در زمين آفريده

ايم که از آن اند! آيا به آنها کتابي دادهشارکت داشتهم

حجّتي در دست داشته باشند؟ حق اين است که 

دهند. ستمگران به همديگر جز از روي فريب وعده نمي

ها و زمين را نگاه گمان خداوند آسمانبي ﴾41﴿

دارد از اينکه از جاي بلغزند و اگر بلغزند جز خدا مي

گمان او ا را نگاه بدارد. بيتواند آنهکس نميهيچ

و آنان مؤکّدانه به خدا  ﴾41﴿بردبار آمرزگار است. 

اي به نزد آنان بيايد از دهندهقسم خوردند که اگر بيم

که تر خواهند بود. امّا هنگاميهر امّتي راه يافته

اي به ميانشان آمد در حق آنان جز گريز دهندهبيم

خاطر استکبار در  )گريزشان از حق( به ﴾42﴿نيافزود. 

هاي زمين و نيرنگ زشتي بود که ورزيدند و نيرنگ

گردد. آيا جز چشم به راه زشت جز دامنگير اهلش نمي

شيوة پيشينيان هستند؟ هرگز دگوگوني و تبديلي در 

شيوة رفتار خدا نخواهي يافت. و هرگز نخواهي ديد که 

اند تا آيا در زمين نگشته ﴾43﴿روش خدا تغيير يابد. 

نگرند که سر انجام پيشينيانشان چگونه شد؟ حال آنکه ب

آنان از اينان قوّت و قدرت بيشتري داشتند، و هيچ 

ها و در زمين خدا را درمانده و ناتوان چيزي در آسمان

 ﴾44﴿گمان او داناي تواناست. نخواهد کرد، بي
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 َٰ ْ َما تََرَك لََعَ حَما َكَسُبوا ُ ٱنلهاَس ب ُذ ٱَّلله  َولَوح يَُؤاخح
 ِۖ َسم   َجل  مُّ

َ
حرُُهمح إحََلَٰٓ أ ن يَُؤخ  رحَها محن َدٓابهة  َوَلَٰكح َظهح

َيُۢا  ۦح بَصح حعحَبادحه َ ََكَن ب َجلُُهمح فَإحنه ٱَّلله
َ
حَذا َجآَء أ   ٤٥فَإ

 
 

 يٓس  ُسوَرةُ 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

َكحيمح  ١يٓس  ح  ٢َوٱلحُقرحَءانح ٱۡلح ُمرحَسلحنَي إحنهَك لَمحَن ٱل
َتقحيم   ٣ سح َرَٰط  مُّ َٰ صح

يمح  ٤لََعَ َعزحيزح ٱلرهحح
تََنحيَل ٱلح

َر َءابَآؤُُهمح َفُهمح َغَٰفحلُوَن  ٥ نذح
ُ
ٓ أ ا ا مه َر قَوحم  ُنذح  ٦تلح

محُنوَن  ََثحهحمح َفُهمح ََل يُؤح كح
َ
َٰٓ أ ُل لََعَ  ٧لََقدح َحقه ٱلحَقوح

َلََٰل   غح
َ
َنَٰقحهحمح أ عح

َ
ٓ أ ذحقَانح َفُهم إحنها َجَعلحَنا ِفح

َ َ إحََل ٱۡلح  فَِهح
َمُحوَن  قح ا َومحنح  ٨مُّ يهحمح َسد   يحدح

َ
ح أ َنا محنُۢ َبنيح

وََجَعلح
وَن  ُ َشيحَنَُٰهمح َفُهمح ََل ُيبحِصح غح

َ
ا فَأ فحهحمح َسد  

 ٩َخلح
محُنوَن  رحُهمح ََل يُؤح مح لَمح تُنذح

َ
َتُهمح أ نَذرح

َ
يحهحمح َءأ

وََسَوآٌء َعلَ
رُ  ١٠ َمََٰن  إحنهَما تُنذح َ ٱلرهحح َر وََخَشح حكح َبَع ٱَّل  َمنح ٱته

ر  َكرحيٍم  جح
َ
فحَرة  َوأ حَمغح هُ ب ح ح ِۖ فَبَّش  َغيحبح

حٱلح إحنها ََنحُن  ١١ب
ٍء  ح َۡ ْۚ َوَُّكه  ْ َوَءاَثَٰرَُهمح ُموا ُتُب َما َقده ََتَٰ َونَكح حَموح ح ٱل نُۡحح

بحني   ٓ إحَمام  مُّ َصيحَنَُٰه ِفح حح
َ
 ١٢أ
 
 
 
 
 
 

کردند م را به )سزاي( آنچه ميو اگر خداوند مرد

اي ساخت بر روي آن )= زمين( هيچ جنبدهگرفتار مي

را تا سر رسيد زمان معيّني به گذاشت. بلکه آنانرا نمي

که مدّت مشخّص ايشان فرا اندازد، پس وقتيتاخير مي

 ﴾45﴿گمان خداوند به بندگانش بيناست. رسيد بي
 

 سوره يس
 

 بانبه نام خداوند بخشندة مهر
 

گمان تو بي ﴾2﴿سوگند به قرآن حکيم.  ﴾1﴿ياسين. 

و بر راه  ﴾3﴿ي فرستادگان )خدا( هستي. از زمره

ي )اين قرآن( فرو فرستاده  ﴾4﴿راست قرار داري. 

تا قومي را بيم دهي  ﴾5﴿خداوند چيره و مهربان است. 

خبرند. اند و خود غافل و بيکه پدرانشان بيم داده نشده

وعدة )کيفر( بر بيشتر آنان تحقّق يافته گمان بي ﴾6﴿

بدون شک ما به  ﴾7﴿آورند. است پس آنان ايمان نمي

ايم در ها افکندههايي تا )زير( چانههايشان طوقگردن

روي و در پيش ﴾8﴿نتيجه سرهايشان رو به باال است. 

ايم آنگاه ايشان و در پشت سر ايشان سدّي قرار داده

بينند. ايم پس آنان نميندهرا فرو پوشاچشمان آنان

و چه آنان را بترساني و چه ايشان را نترساني  ﴾9﴿

تو تنها  ﴾11﴿آورند. برايشان يکسان است، ايمان نمي

ترساني که از پند پيروي کند و از خداي کسي را مي

رحمان در نهان بترسد پس او را به آمرزش و پاداشي 

ن بدون شک ما خودما ﴾11﴿ارزشمند مژده بده. 

گردانيم و آنچه )از کارهاي نيک و مردگان را زنده مي

اند و چيزهايي که برجاي بد( که از پيش فرستاده

نويسيم و همه چيز را در کتابي روشنگر اند را مينهاده

 ﴾12﴿ايم. برشمرده
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َيةح إحذح َجآَءَها  َحََٰب ٱلحَقرح صح
َ
َثًَل أ حبح لَُهم مه َوٱۡضح

حُمرحَسلُوَن  رح  ١٣ٱل
َ
بُوُهَما إحذح أ ح فََكذه ٓ إحََلحهحُم ٱثحننَيح َنا

َسلح
رحَسلُوَن  ٓ إحََلحُكم مُّ ا ْ إحنه حَثالحث  َفَقالُٓوا نَا ب زح قَالُواْ  ١٤َفَعزه

ٍء  ح َۡ َمَُٰن محن  نَزَل ٱلرهحح
َ
ٓ أ حثحلَُنا َوَما نُتمح إحَله بََّش  م 

َ
ٓ أ َما

بُوَن  ذح نُتمح إحَله تَكح
َ
ْ َربَُّنا يَ  ١٥إحنح أ لَُم إحنهآ قَالُوا عح

ُمبحنُي  ١٦إحََلحُكمح لَُمرحَسلُوَن 
ح َُٰغ ٱل ََل ٓ إحَله ٱبلح َوَما َعلَيحَنا

حن لهمح تَنَتُهواْ لَََنحَُجَنهُكمح  ١٧ ۖۡ لَئ حُكمح نَا ب ح قَالُٓواْ إحنها َتَطيه
م   َلح
َ
حنها َعَذاٌب أ نهُكم م   َطَٰٓئحرُُكم  ١٨َوََلََمسه

ْ قَالُوا
ح  حن ُذك  ئ

َ
َعُكمح أ حفُوَن مه نُتمح قَوحم  مُِّسح

َ
تُمِۚ بَلح أ وََجآَء  ١٩رح

ََعَٰ قَاَل تََٰيََٰقوحمح ٱتهبحُعواْ  يَنةح رَُجل  يَسح َمدح
ح قحَصا ٱل

َ
محنح أ

حُمرحَسلحنَي  ْ َمن َله يَسح  ٢٠ٱل ا وَُهم ٱتهبحُعوا ر  جح
َ
لُُكمح أ

َتُدوَن  هح حي َفَطَر يح ِإَوََلح  ٢١مُّ
ُبُد ٱَّله عح

َ
َ ََلٓ أ هح َوَما َلح

حَهًة إحن يُرحدحنح  ٢٢تُرحَجُعوَن  ۦٓ َءال حهح حُذ محن ُدون
َّته
َ
َءأ

نح َعّن ح َشََََٰٰعُتُهمح َشيح   ُتغح
حُۡض   َله َمَُٰن ب ا َوََل ٱلرهحح

بحنٍي  ٢٣يُنقحُذونح  َفح َضَلَٰل  مُّ
ا له ٓ إحذ  ٓ َءاَمنُت  ٢٤إحّن ح إحّن ح
َمُعونح  حُكمح فَٱسح حَرب  ۖۡ قَاَل تََٰيَٰلَيحَت قحيَل ٱدحُخلح ٱۡلحَ  ٢٥ب نهَة
لَُموَن  ّنح محَن   ٢٦قَوحّمح َيعح

ح وََجَعلَ حَما َغَفَر َلح َرَب  ب
َرمحنَي  حُمكح  ۞٢٧ٱل

 
 
 
 
 
 
 

و آن شهروندان را براي آنان مثل بزن آنگاه که 

آنگاه که  ﴾13﴿سوي آنان آمدند. فرستادگان )خدا( به

سوي ايشان روانه دو نفر )از فرستادگان خود( را به

کرديم، پس آنان را دروغگو انگاشتند، سپس )آن دو 

را با شخص( سومي تقويت نموديم، پس گفتند: قطعاً و 

 ﴾14﴿ايم. سوي ايشان فرستاده شدهبدون گمان ما به

هايي همچون ما نيستيد و خداوند گفتند: شما جز انسان

رحمان چيزي فرو نفرستاده است و شما جز دروغ 

داند که پروردگارمان مي گفتند: ﴾15﴿گوئيد. نمي

و بر ما جز  ﴾16﴿ايم. سوي شما فرستاده شدههمانا ما به

گفتند: همانا ما شما را به  ﴾17﴿رساندن اشکار نيست. 

ايم، اگر دست برنداريد قطعاً سنگسارتان فال بد گرفته

کنيم، و بدون شک از سوي ما عذابي دردناک به مي

فتند: شومي )پيامبران( گ ﴾18﴿شما خواهد رسيد. 

خودتان با خودتان همراه است. آيا اگر به شما پنده 

کنيد( بلکه شما را حمل بر شگوني ميداده شود )آن

و از دورترين نقطة  ﴾19﴿کار هستيد. گروهي اسراف

آن شهر مردي شتابان آمد، گفت: اي قوم من! از 

از کساني پيروي  ﴾21﴿ فرستادگان )خدا( پيروي کنيد.

اند. خواهند و آنان راه يافتهي از شما نميکنيد که پاداش

و چرا کسي را پرستش نکنم که مرا آفريده است  ﴾21﴿

آيا غير از او  ﴾22﴿شويد. سوي او بازگردانده ميو به

معبودهايي را برگزينم که اگر خداوند مهربان بخواهد 

زياني به من برساند شفاعت آنان چيزي را از من دفع 

بدون شک من  ﴾23﴿دهند؟!. نميکند و مرا نجات نمي

همانا  ﴾24﴿آنگاه در گمراهي آشکاري خواهم بود. 

 ﴾25﴿ام پس بشنويد. من به پروردگار شما ايمان آورده
بدو گفته شد: وارد بهشت شو گفت: اي کاش قوم من 

که پروردگارم چگونه مرا آمرزيد و  ﴾26﴿دانستند!. مي

 ﴾27﴿ي گراميان قرار داد. مرا از زمره
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حَن وَ  ۦح محن ُجند  م  ه دح َٰ قَوحمحهۦح محنُۢ َبعح َا لََعَ نَزنلح
َ
ٓ أ َما

َمآءح َوَما ُكنها ُمَنحلحنَي  إحن ََكنَتح إحَله َصيحَحة   ٢٨ٱلسه
حَذا ُهمح َخَٰمحُدونَ  َدة  فَإ ِۚ َما  ٢٩ َوَٰحح ةً لََعَ ٱلحعحَبادح َ تََٰيََٰحِسح

تَ  حهۦح يَسح  ب
ْ حن رهُسوٍل إحَله ََكنُوا تحيهحم م 

ح
زحُءوَن يَأ لَمح  ٣٠هح

َ
أ

نهُهمح إحََلحهحمح ََل 
َ
حَن ٱلحُقُرونح أ َنا َقبحلَُهم م  لَكح هح

َ
اْ َكمح أ يََروح
ُعوَن  ونَ  ٣١يَرحجح َنا ُُمحَۡضُ يح َ ا ََجحيع  له همه  ٣٢ ِإَون ُك   ل

َنا محنحَها  رَجح خح
َ
َييحَنََٰها َوأ حح

َ
حَميحَتُة أ ۡرُض ٱل

َ هُهُم ٱۡلح َوَءايَة  ل
نح  ا فَمح ُكلُوَن َحب  

ح
حن  ٣٣ُه يَأ َٰت  م  وََجَعلحَنا فحيَها َجنه

نَا فحيَها محَن ٱلحُعُيونح  رح َنَٰب  َوَفجه عح
َ
حيل  َوأ

 ٣٤َّنه
فَََل 
َ
ْۚ أ يهحمح يحدح

َ
ۦح َوَما َعمحلَتحُه أ  محن َثَمرحه

ْ ُكلُوا
ح
َأ َلح

ُكُروَن  ا  ٣٥يَشح َوََٰج ُُكهَها محمه زح
َ حي َخلََق ٱۡلح ُسبحَحََٰن ٱَّله

لَُموَن تُۢنبحُت  ا ََل َيعح هحمح َومحمه نُفسح
َ
ۡرُض َومحنح أ

َ  ٣٦ٱۡلح
لحُموَن  ظح حَذا ُهم مُّ لَُخ محنحُه ٱنلهَهاَر فَإ حُل نَسح

هُهُم ٱَله َوَءايَة  ل
َعزحيزح  ٣٧

يُر ٱلح دح حَك َتقح َٰل ْۚ َذ هَها َتَقر   ل حُمسح ُس ََتحرحي ل مح
َوٱلشه
َنَُٰه َمَنازح  ٣٨ٱلحَعلحيمح  رح َقَمَر َقده

َٰ ََعَد َوٱلح َل َحِته
يمح  ن  ٣٩َكٱلحُعرحُجونح ٱلحَقدح

َ
ٓ أ ُس يَۢنَبغح لََها مح ََل ٱلشه

 ِفح فَلَك  
ِۚ َوَُّك   حُق ٱنلهَهارح حُل َساب

رحَك ٱلحَقَمَر َوََل ٱَله تُدح
َبُحوَن    ٤٠يَسح

 
 
 
 
 
 

 

و پس از )شهادت( او هيچ لشکري را از آسمان بر قوم 

نيز( فرو فرستنده وي فرو نفرستاديم )و پيش از اين 

)کيفر آنان( جز صدايي مرگبار نبود،   ﴾28﴿نبوديم. 

اي دريغ بر بندگان!  ﴾29﴿پس به ناگاه خاموش شدند. 

سوي ايشان نيامد مگر اينکه او را به هيچ پيغمبري به

اند که پيش از آيا نينديشده ﴾31﴿گرفتند. مسخره مي

سويشان بهايم که آنان ها نابود کردهآنان چه بسيار نسل

و جز اين نيست که جملگي  ﴾31﴿گردند؟!. باز نمي

اي و نشانه ﴾32﴿آنان در نزد ما احضار خواهند شد. 

)از قدرت خدا بر تحقق رستاخيز( براي آنان زمين مرده 

اي را زنده گردانيديم و از آن دانهاست، که آن

و در آن  ﴾33﴿خورند. برآورديم که از آن مي

ن خرما و انگور قرار داديم و چشمه هايي از درختاباغ

هاي تا از ميوه ﴾34﴿ساراني را در آن روان ساختيم. 

ها در ساختن آنها کمترين آن درختان که دست انسان

گزارند؟!. دخالتي نداشته است بخورند. آيا سپاس نمي

ها را پاک است خداوندي که همه نر و ماده ﴾35﴿

روياند و از خود آفريده است از )قبيل( آنچه زمين مي

و شب  ﴾36﴿دانند. آنان و از چيزهايي که ايشان نمي

اي است، ما روز را از آن )نيز( برايشان نشانه

 ﴾37﴿گيرد. را فرا ميگيريم ناگهان تاريکي آنانبرمي

و خورشيد بسوي )مسير( قرارگاهاش حرکت ميکند، 

گيري و تعيين خداوند تواناي آگاه است. اين، اندازه

ايم که )پس از و براي ماه منزلهايي تعيين کرده ﴾38﴿

ي خشکيدة ديرين )خرما( طي کردن آنها( چون شاخه

نه خورشيد را سِزَد که ماه را دريابد و  ﴾39﴿بازگردد. 

ي از روز است، و هريک در گيرندهنه شب پيشي

 ﴾41﴿سپهري شناورند. 
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حيهَتُهمح ِفح  َنا ُذر 
نها َۡحَلح

َ
هُهمح أ ُحونح َوَءايَة  ل حَمشح  ٱلحُفلحكح ٱل

َكُبوَن  ٤١ حثحلحهۦح َما يَرح حن م  َنا لَُهم م    ٤٢وََخلَقح
ح
هَشأ ِإَون ن

ُهمح فَََل َصحيَخ لَُهمح َوََل ُهمح يُنَقُذوَن  رحقح إحَله  ٤٣ُنغح
حنها َوَمَتًَٰعا إحََلَٰ ححني   َة  م  ِإَوَذا قحيَل لَُهُم ٱتهُقواْ َما  ٤٤رَۡحح

يحدحيكُ 
َ
َ أ  ٤٥ مح َوَما َخلحَفُكمح لََعلهُكمح تُرحَۡحُونَ َبنيح

حهحمح إحَله ََكنُواْ َعنحَها  حنح َءاتََٰيَٰتح َرب  حنح َءايَة  م  تحيهحم م 
ح
َوَما تَأ

نَي  رحضح ُ  ٤٦ُمعح ا َرزَقَُكُم ٱَّلله نفحُقواْ محمه
َ
ِإَوَذا قحيَل لَُهمح أ

عح  ُنطح
َ
ْ أ حيَن َءاَمُنٓوا حَّله ْ ل حيَن َكَفُروا ُم َمن لهوح قَاَل ٱَّله

بحني    ِفح َضَلَٰل  مُّ
نُتمح إحَله

َ
ۥٓ إحنح أ َعَمُه طح

َ
ُ أ  ٤٧يََشآُء ٱَّلله

قحنَي  ُد إحن ُكنُتمح َصَٰدح حوَعح َما  ٤٨َوَيُقولُوَن َمَِتَٰ َهََٰذا ٱل
ُموَن  ح ُخُذُهمح وَُهمح ََيحص 

ح
َدة  تَأ يَنُظُروَن إحَله َصيحَحة  َوَٰحح

يَ  ٤٩ يُعوَن تَوحصح َتطح ُعوَن فَََل يَسح لحهحمح يَرحجح هح
َ
ة  َوََلٓ إحََلَٰٓ أ

حهحمح  ٥٠ َداثح إحََلَٰ َرب  جح
َ حَن ٱۡلح حَذا ُهم م  ورح فَإ َونُفحَخ ِفح ٱلصُّ

لُوَن  نَا ُۗ ٥١يَنسح َقدح رح َهََٰذا  قَالُواْ تََٰيََٰويحلََنا َمنُۢ َبَعَثَنا محن مه
حُمرحَسلُوَن  َمَُٰن َوَصَدَق ٱل َله إحن ََكنَتح إح  ٥٢َما وََعَد ٱلرهحح

وَن  َنا ُُمحَۡضُ يح َ حَذا ُهمح ََجحيع  له َدة  فَإ  ٥٣َصيحَحة  َوَٰحح
س  َشيح  لَُم َنفح َوحَم ََل ُتظح َن إحَله َما فَٱَلح ا َوََل َُتحَزوح

َملُوَن    ٥٤ُكنُتمح َتعح
 
 
 
 
 
 

 

اي )ديگر( است براي آنانکه ما ذريّة آنها را در و نشانه

ان( حمل کرديم. کشتي مملو )از ايشان و کاالهايش

و براي ايشان همسان کشتي چيزهايي را  ﴾41﴿

و اگر  ﴾42﴿شوند. ايم که سوار)ش( ميآفريده

را غرق کنيم آنان فريادرسي ندارند و بخواهيم آنان

مگر اينکه رحمت ما باشد  ﴾43﴿شوند. نجات داده نمي

که به آنان و هنگامي ﴾44﴿مند شوند. و تا زماني بهره

آنچه پيش روي شماست و از آنچه که گفته شود از 

 ﴾45﴿پشت سرتان است پروا کنيد تا به شما رحم شود. 

هاي پروردگارشان به)سوي( اي از نشانهو هيچ نشانه

شوند. گردان ميآيد مگر اينکه از آن رويآنان نمي

که به آنان گفته شود: از چيزهائي که و هنگامي ﴾46﴿

فران به مؤمنان خدا روزيتان کرده است ببخشيد، کا

گويند: آيا به کسي خوراک بدهيم که اگر خدا مي

داد، شما جز در گمراهي خواست به او خوارک ميمي

گوييد گويند: اگر راست ميو مي ﴾47﴿آشکار نيستيد. 

کشند انتظار نمي ﴾48﴿اين وعده کي خواهد بود؟. 

گيرد درحاليکه با مگر صدايي را که ايشان را دربر مي

توانند وصيتي کنند و پس نمي ﴾49﴿درگيرند. يکديگر 

و در صور  ﴾51﴿وسوي خانوادة خويش بازگردند. نه به

سوي ي آنان از گورها بهشود و بناگاه همهدميده مي

گويند: واي مي ﴾51﴿پروردگارشان خواهند شتافت. 

بر ما! چه کسي ما را از خوابمان برانگيخته، اين همان 

بان و عده داده بود، و چيزي است که خداوند مهر

)آن( جز بانگي مرگبار   ﴾52﴿پيامبران راست گفتند. 

نباشد، پس آنگاه همگي آنان در پيشگاهمان 

کس پس امروز به هيچ ﴾53﴿شوند. گردآورده مي

گردد و جز به سزاي آنچه کمترين ستمي نمي

  ﴾54﴿يابيد. کرديد جزا نميمي
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َوحمَ  َنهةح ٱَلح َحََٰب ٱۡلح صح
َ
ُهمح  ٥٥ِفح ُشُغل  َفَٰكحُهوَن  إحنه أ

حكح ُمتهكح  َرآئ
َ َلٍَٰل لََعَ ٱۡلح َوَُٰجُهمح ِفح ظح زح

َ
لَُهمح  ٥٦وَن َوأ

ُعوَن  ا يَده حن رهب    ٥٧فحيَها َفَٰكحَهة  َولَُهم مه  م 
َل  َسَلَٰم  قَوح

يم   رحُموَن  ٥٨رهحح ُمجح
ح َها ٱل يُّ

َ
َوحَم أ ْ ٱَلح َتَُٰزوا لَمح  ٥٩َوٱمح

َ
۞أ

َهدح إح  عح
َ
يحَطََٰنۖۡ أ ْ ٱلشه ُبُدوا ن َله َتعح

َ
ٓ َءاَدَم أ ََلحُكمح تََٰيََٰبّنح
بحني   ِۚ َهََٰذا  ٦٠إحنهُهۥ لَُكمح َعُدو   مُّ ُبُدو يح نح ٱعح

َ
َوأ

َتقحيم   سح َرَٰط  مُّ  َكثحًياۖۡ  ٦١صح
بحَل   َضله محنُكمح جح

َ
َوَلَقدح أ
قحلُوَن  ْ َتعح فَلَمح تَُكونُوا

َ
ِتح  ٦٢أ

ۦح َجَهنهُم ٱله ه ُكنُتمح َهَٰذح
ُفُروَن  ٦٣تُوَعُدوَن  حَما ُكنُتمح تَكح َوحَم ب

لَوحَها ٱَلح  ٦٤ٱصح
َهُد  يهحمح َوتَشح يحدح

َ
ٓ أ حُمَنا َٰهحهحمح َوتَُكل  فحَو

َ
َٰٓ أ َوحَم ََّنحتحُم لََعَ ٱَلح

ُبوَن  سح ْ يَكح حَما ََكنُوا رحُجلُُهم ب
َ
َنا  ٦٥أ َولَوح نََشآُء لََطَمسح

 ْ تََبُقوا ُينحهحمح فَٱسح عح
َ
َٰٓ أ وَن  لََعَ ُ َٰ ُيبحِصح ّنه

َ
َرََٰط فَأ ح  ٦٦ٱلص 

َتَطَُٰعواْ  َٰ َمََّكنَتحهحمح َفَما ٱسح
َنَُٰهمح لََعَ َولَوح نََشآُء لََمَسخح

ُعونَ  ا َوََل يَرحجح ي   ُه ِفح  ٦٧ ُمضح حسح ُه ُنَنك  حرح َوَمن نَُّعم 
قحلُوَن  فَََل َيعح

َ
ِۚ أ قح
َلح َر َوَما  ٦٨ٱۡلح عح ح َنَُٰه ٱلش  َوَما َعلهمح

بحني  يَۢنَبغح ََلُ  ر  َوُقرحَءان  مُّ
َر  ٦٩ۥْٓۚ إحنح ُهَو إحَله ذحكح ُنذح ح َل 

َٰفحرحيَن  َك
ُل لََعَ ٱلح قه ٱلحَقوح ا َوَيحح   ٧٠َمن ََكَن َحي  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

بهشتيان امروز سخت سرگرم خوشي و شادماني هستند. 

ها تکيه هايي بر تختآنان و همسرانشان در سايه ﴾55﴿

جا ميوه دارند و هرچه آنان در آن ﴾56﴿اند. زده

از سوي  ﴾57﴿بخواهند در اختيارشان خواهد بود. 

و  ﴾58﴿شود. پروردگار مهربان بديشان درود گفته مي

دهيم( اي گناهکاران! امروز )از مؤمنان( جدا )فرمان مي

اي فرزندان آدم! مگر به شما فرمان ندادم  ﴾59﴿شويد. 

کار که شيطان را پرستش نکنيد چراکه او دشمني آش

و اينکه مرا پرستش کنيد، اين  ﴾61﴿براي شما است؟!. 

هاي و همانا شيطان گروه ﴾61﴿راه راست است. 

زيادي از شما را گمراه کرده است، پس آيا خرد 

اين جهنّمي است که به شما وعده  ﴾62﴿ورزيد. نمي

امروز به )سزاي( کفري که  ﴾63﴿شد. داده مي

مروز بر ا ﴾64﴿ورزيديد وارد آن شويد. مي

کردند نهيم و دربارة آنچه ميدهانهايشان مهر مي

گويند و پاهايشان )بر آن( دستانشان با ما سخن مي

و اگر بخواهيم کورشان  ﴾65﴿دهند. گواهي مي

روند اما چگونه سوي راه مينمائيم، آنگاه شتابان بهمي

را بر و اگر بخواهيم آنان ﴾66﴿توانند ببينند؟!. مي

توانند به جلو بروند کنيم پس نميسخ ميجايگاهشان م

و هرکس را که عمر طوالني  ﴾67﴿گردند. و نيز برنمي

سازيم، ايا دهيم آفرينش و خلقت او را دگرگون مي

و به او شعر نياموختيم و   ﴾68﴿ورزند؟. خرد نمي

)آموختن شعر( سزاوار او نيست، آن جز پندي و قرآني 

ا که زنده باشد تا هرکس ر ﴾69﴿باشد. آشکار نمي

هشدار دهد و فرمان عذاب بر کافران مسلّم گردد. 

﴿71﴾  
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ا  نحَعَٰم 
َ
ٓ أ يَنا يحدح

َ
ا َعمحلَتح أ حمه َنا لَُهم م  نها َخلَقح

َ
ْ أ ا َو لَمح يََروح

َ
أ

َوَذلهلحَنََٰها لَُهمح فَمحنحَها َرُكوُبُهمح  ٧١َفُهمح لََها َمَٰلحُكوَن 
ُكلُونَ 

ح
يَها َمَنَٰفحُع َوَمَشارحُبْۚ َولَُهمح فح  ٧٢ َومحنحَها يَأ

ُكُروَن  فَََل يَشح
َ
حَهة   ٧٣أ ح َءال ْ محن ُدونح ٱَّلله َُذوا

َوٱَّته
وَن  َُهمح وَُهمح لَُهمح  ٧٤لهَعلهُهمح يُنَِصُ يُعوَن نَِصح َتطح ََل يَسح
وَن  حَۡضُ لَُم َما  ٧٥ُجند  ُمُّ ا إحنها َنعح لُُهمح فَََل َُيحُزنَك قَوح
وَن َوَما ُيعح  ُّ نها  ٧٦لحُنوَن يُِسح

َ
نَسَُٰن أ ح

َو لَمح يََر ٱۡلح
َ
أ

بحني   يم  مُّ حَذا ُهَو َخصح َفة  فَإ َنَُٰه محن نُّطح َوَۡضََب  ٧٧َخلَقح
 َ ح ٱلحعحَظََٰم َوهح ۖۥۡ َقاَل َمن يُۡحح َقُه

َ َخلح نَلَا َمَثَل  َونََسح
ة ِۖ وَُهَو  ٧٨َرمحيم   َل َمره وه

َ
ٓ أ َها
َ
نَشأ
َ
حٓي أ قُلح ُُيحيحيَها ٱَّله

ح  ح َخلحٍق َعلحيٌم ب
حَن  ٧٩ُكل  حي َجَعَل لَُكم م  ٱَّله

حنحُه تُوقحُدوَن  نُتم م 
َ
ٓ أ حَذا ا فَإ َۡضح نَار  خح

َ َجرح ٱۡلح َو  ٨٠ٱلشه
َ
أ
ن 
َ
َٰٓ أ ٍر لََعَ حَقَٰدح ۡرَض ب

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح حي َخلََق ٱلسه لَيحَس ٱَّله
َُٰق ٱلحَعلحيُم  َله ۥٓ إحنه  ٨١ََيحلَُق محثحلَُهمِۚ بََلَٰ وَُهَو ٱۡلح ُرهُ مح

َ
ٓ أ َما

َراَد َشيح 
َ
ٓ أ ن َيُقوَل ََلُۥ ُكن َفَيُكوُن إحَذا

َ
 ٨٢ا أ

ء  ِإَوََلحهح  ح َۡ ح 
ۦح َملَُكوُت ُك  ه حي بحَيدح

فَُسبحَحََٰن ٱَّله
 ٨٣تُرحَجُعوَن 

 
 
 
 
 
 
 
 

اند که ما براي آنان از ساختة دست آيا نينديشيده

ا ايم و اينان مالک آنهخويش چهارپايان را آفريده

ايم، از و آنها را برايشان رام ساخته ﴾71﴿هستند. 

گيرند، و برخي )ديگر( از آنها برخي از آنها سواري مي

ها و و آنان در آنها ساتفاده ﴾72﴿خورند. را مي

 ﴾73﴿گزارند؟!. ها دارند، پس آيا سپاس نمينوشيدني

جاي خداوند معبوداني برگرفتند بدان اميد که ياري و به

را ياري کنند و آنها تواند آناننمي ﴾74﴿شوند. 

پس سخن  ﴾75﴿برايشان لشکري احضار شده هستند. 

دانيم آنچه را گمان ما ميآنان تو را غمگين نکند، بي

سازند. دارند و آنچه را که آشکار ميکه نهان مي

اي آيا انسان نينديشيده است که ما او را از نطفه ﴾76﴿

و  ﴾77﴿جويي آشکار است. گاه او ستيزهايم آنآفريده

براي ما مثالي زد و آفرينش خود را فراموش کرد. 

را  هاي پوسيده و فرسودهگفت: چه کسي اين استخوان

بگو: خدايي آنها را زنده  ﴾78﴿گرداند؟. زنده مي

گرداند که آنها را نخستين بار آفريده است و او به مي

همان خدايي که از  ﴾79﴿هر آفرينشي داناست. 

رخت سبز برايتان آتشي قرار داد و شما با آن آتش د

آيا کسي که آسمانها و زمين را  ﴾81﴿کنيد. روشن مي

آفريده است توانا نيست بر آن که مانند آنها را 

ي دانا. بيافريند؟ آري! )تواناست( و اوست آفريننده

هرگاه خدا چيزي را بخواهد کار او تنها اين  ﴾81﴿

: موجود شو، پس است که خطاب بدان بگويد

پس پاک است  ﴾82﴿شود. درنک موجود ميبي

که مالکيت و حاکميت همه چيز در دست خدايي

 ﴾83﴿شويد. سوي او بازگردانده مياوست و به
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افهاتح    ُسوَرُة الصه
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ا  َٰتح َصف   َٰه َٰٓ ا  ١َوٱلصه ر  َرَٰتح زَجح َٰجح َٰ  ٢فَٱلزه لحَيَٰتح فَٱلته
ًرا  َٰححد   ٣ذحكح َمََٰوَٰتح ره  ٤إحنه إحَلََٰهُكمح لََو بُّ ٱلسه

َمَشَٰرحقح 
ح ۡرضح َوَما بَيحَنُهَما َوَربُّ ٱل

َ إحنها َزيهنها  ٥َوٱۡلح
َكَواكحبح 

حزحيَنٍة ٱلح َيا ب نح َمآَء ٱلُّ ح  ٦ٱلسه
حن ُك  ا م  ظ  فح وَحح

ارحد   اۖۡ َولَُهمح  ٨َجانحب   ٧َشيحَطَٰن  مه َعَذاب   ُدُحور 
ٌب  َهاب   ٩َواصح َبَعُهۥ شح تح

َ
َفَة فَأ َطح َف ٱۡلح إحَله َمنح َخطح

ْٓۚ  ١٠ثَاقحب   َنا نح َخلَقح م مه
َ
َشدُّ َخلحًقا أ

َ
ُهمح أ
َ
تحهحمح أ َتفح فَٱسح

زحبِۢ 
حن طحني  َله َنَُٰهم م  بحَت  ١١إحنها َخلَقح بَلح َعجح

َخُرونَ  ُكُروَن  ١٢ َويَسح حُرواْ ََل يَذح اْ  ١٣ِإَوَذا ُذك  وح
َ
ِإَوَذا َرأ

ُروَن  خح تَسح بحنٌي  ١٤َءايَة  يَسح ر  مُّ حح  سح
َوقَالُٓواْ إحنح َهََٰذآ إحَله

ءحنها لََمبحُعوثُوَن  ١٥
َ
ءحَذا محتحَنا َوُكنها تَُراب ا وَعحَظًَٰما أ

َ
 ١٦أ

لُوَن  وه
َ َو َءابَآُؤنَا ٱۡلح

َ
نُتمح َدَٰخحُرونَ  ١٧أ

َ
 ١٨ قُلح َنَعمح َوأ

 َ حنهَما هح َدة  فَإحَذا ُهمح يَنُظُروَن فَإ َرة  َوَٰحح َوقَالُواْ  ١٩زَجح
حينح  َنا َهََٰذا يَوحُم ٱل 

حي  ٢٠تََٰيََٰويحلَ لح ٱَّله َفصح
َهََٰذا يَوحُم ٱلح

بُوَن  ح حهۦح تَُكذ  حيَن َظلَُمواْ  ٢١ُكنُتم ب ْ ٱَّله وا ُّشُ ۞ٱحح
ُبُدوَن  ْ َيعح َوََٰجُهمح َوَما ََكنُوا زح

َ
ح  ٢٢َوأ محن ُدونح ٱَّلله
يمح فَٱ َحح َرَٰطح ٱۡلح ُدوُهمح إحََلَٰ صح ۖۡ إحنهُهم  ٢٣هح َوقحُفوُهمح

 ٢٤ولُوَن مهسح 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 سوره صافات
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

و قسم به آنان که  ﴾1﴿قسم به )فرشتگان( صف بسته. 
و قسم به آنانکه کتاب  ﴾2﴿رانند. سخت )ابرها را( مي

 ﴾4﴿معبود شما يکي است. همانا  ﴾3﴿خوانند. خدا را مي

ي چيزهايي است که ها و زمين و همهپروردگار آسمان
 ﴾5﴿هاست. درميان آن دو قرار دارد، و پروردگار مشرق

ترين آسمان )به شما( را با زينت گمان ما نزديکبي
را از هر شيطان سرکشي و آن ﴾6﴿ ايم.ستارگان آراسته

انند به توآنان نمي ﴾7﴿ايم. به خوبي حفظ کرده
باران )خبرهاي( مالء اعلي گوش دهند و از هرسو سنگ

براي آنانکه رانده شوند و عذابي  ﴾8﴿شوند. مي
مگر کسيکه يکباره )خبري( را  ﴾9﴿هميشگي دارند. 
پس،  ﴾11﴿دنبالش افتد. اي سوزاننده بهبربايد آنگاه شعله

از ايشان بپرس که آيا آفرينش آنان دشوارتر است يا 
را از ايم؟ بدون شک ما آنانيزهايي که آفريدهآفرينش چ

کني و بلکه تو تعجب مي ﴾11﴿ايم. گل چسپنده آفريده
و چون پنده داده شوند  ﴾12﴿نمايند. ايشان مسخره مي

را به مسخره اي ببينند آنو هرگاه نشانه ﴾13﴿پذيرند. نمي
و گفتنند: اين جز جادويي آشکار  ﴾14﴿گيرند. مي

ا وقتي بميرم و )تبديل به( خاک و آي ﴾15﴿نيست. 
آيا  ﴾16﴿هايي شويم برانگيخته خواهيم شد؟. استخوان

 ﴾17﴿پدران گذشتة ما )نيز برانگيخته خواهند شد؟(. 

شويد( درحاليکه شما زبون بگو: آري )همة شما زنده مي
آنها يک صداي مرگبار است، پس  ﴾18﴿خواهيد بود. 

گويند: واي بر ما اين و مي ﴾19﴿نگرند. ناگهان آنان مي
را دروغ اين روزِ داوري است که آن ﴾21﴿روز جزاست. 

آيد( ستمکاران را همراه با )ندا مي ﴾21﴿انگاشتيد. مي
اند برانگيزيد. پرستيدههمکيشانشان )و( به همراه آنچه مي
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کرده اند( آنگاه غير از خدا )هرچه را پرستش مي ﴾22﴿
را نگاه و آنان ﴾23﴿ يد.را به راه دوزخ رهنمون شوآنان

 ﴾24﴿داريد که بايد پرس وجو شوند. 
ح َما 

َذفُوَن محن ُك  َٰ َوُيقح َ لَعح
َ َمََلح ٱۡلح

ح ُعوَن إحََل ٱل مه َله يَسه
وَن  لحُموَن  ٢٥لَُكمح ََل َتَناَصُ تَسح َوحَم ُمسح بَلح ُهُم ٱَلح

َٰ َبعحض  يَتََسآَءلُوَن  ٢٦
ُضُهمح لََعَ َبَل َبعح قح

َ
لُٓواْ قَا ٢٧َوأ

َمحنيح 
تُوَنَنا َعنح ٱَلح

ح
ْ بَل لهمح  ٢٨إحنهُكمح ُكنُتمح تَأ َقالُوا

محنحنَي  ْ ُمؤح حن  ٢٩تَُكونُوا َوَما ََكَن نَلَا َعلَيحُكم م 
ا َطَٰغحنَي  ُل  ٣٠ُسلحَطَِٰۢنۖۡ بَلح ُكنُتمح قَوحم  فََحقه َعلَيحَنا قَوح

حُقوَن  آئ ۖۡ إحنها ََّلَ
ٓ حَنا َويحَنَُٰكمح  ٣١َرب  غح

َ
 ٣٢إحنها ُكنها َغَٰوحيَن  فَأ

ََتحُكونَ  َعَذابح ُمشح
حنهُهمح يَوحَمئحذ  ِفح ٱلح حَك  ٣٣ فَإ إحنها َكَذَٰل
رحمحنَي  ُمجح

ح حٱل َعُل ب إحنهُهمح ََكنُٓواْ إحَذا قحيَل لَُهمح ََلٓ إحَلََٰه  ٣٤َنفح
وَن  ُ َبح َتكح ُ يَسح  ٱَّلله

ح  ٣٥إحَله حنها تَلَارحُكٓواْ َءال ئ
َ
َهتحَنا َوَيُقولُوَن أ

حُنونِۢ  حَشاعحر  ُمه حُمرحَسلحنَي  ٣٦ل َق ٱل ح َوَصده َق 
حٱۡلح بَلح َجآَء ب

مح  ٣٧ َلح
َ َعَذابح ٱۡلح

حُقواْ ٱلح آئ َن إحَله  ٣٨إحنهُكمح ََّلَ َوَما َُتحَزوح
َملُونَ  نَي  ٣٩ َما ُكنُتمح َتعح لَصح حُمخح ح ٱل  ٤٠إحَله عحَباَد ٱَّلله

عح  ق  مه ْوَلَٰٓئحَك لَُهمح رحزح
ُ
َرُموَن  ٤١لُوم  أ كح َٰكحُه وَُهم مُّ فََو
َٰتح ٱنلهعحيمح  ٤٢ َتَقَٰبحلحنَي  ٤٣ِفح َجنه ر  مُّ َٰ َُسُ

 ٤٤لََعَ
عحيِۢن  حن مه س  م 

ح
حَكأ يحهحم ب

ة   ٤٥ُيَطاُف َعلَ َبيحَضآَء ََّله
حنَي  َٰرحب حلشه

ل  َوََل ُهمح َعنحَها يََُنفُوَن  ٤٦ل  ََل فحيَها َغوح
َرَٰ  ٤٧ َٰصح رحفح عحني  وَعحنَدُهمح َق نهُهنه  ٤٨ُت ٱلطه

َ
َكأ

ُنون   كح َٰ َبعحض   ٤٩َبيحض  مه ُضُهمح لََعَ َبَل َبعح قح
َ
فَأ

ح ََكَن َلح قَرحين   ٥٠يَتََسآَءلُوَن 
حنحُهمح إحّن  حل  م   ٥١قَاَل َقآئ

 
 

 
 

 

رسانيد؟. شما را چه شده که به همديگر ياري نمي
ي رو به و بعض ﴾26﴿اند. بلکه آنان امروز تسليم ﴾25﴿

کنند. نمايند و همديگر را بازخواست ميبعضي مي
سوي ما گويند: شما از سرِ خيرخواهي بهمي ﴾27﴿

گويند: بلکه )کوتاهي از خودتان بود و(  ﴾28﴿آمديد. 

گونه سلطه و قدرتي بر و ما هيچ ﴾29﴿مؤمن نبوديد. 

و  ﴾31﴿شما نداشتيم بلکه شما گروهي سرکش بوديد. 
گمان ما مان بر ما الزم آمد، بيي پروردگاروعده

ما خودمان  ﴾31﴿چشندة )طعم عذاب( خواهيم بود. 

پس به  ﴾32﴿گمراه بوديم و شما را هم گمراه کرديم. 
روز )همة( آنان در عذاب شريک خواهد راستي آن

کنيم. گمان ما با گناهکاران چنين ميبي ﴾33﴿بود. 

شد: يآنان چنان بودند که چون به آنان گفته م ﴾34﴿
معبود راستيني جز خداوند )يگانه( نيست، استکبار 

گفتند: آيا معبودهاي خويش و مي ﴾35﴿ورزيدند. مي

 ﴾36﴿خاطر )سخن( شاعري ديوانه ترک گوييم؟. را به

بلکه حق را آورده و پيامبران را تصديق کرده است. 
شما قطعاً عذاب دردناک را خواهيد چشيد.  ﴾37﴿
کرديد سزا داده ارهايي که ميو جز در برابر ک ﴾38﴿

 ﴾41﴿جز بندگان مخلص خدا. به ﴾39﴿شويد. نمي
ها و اينان )انواع( ميوه ﴾41﴿اينان روزيِ معيّن دارند. 

سر هاي پرناز و نعمت بهشت بهدر باغ ﴾42﴿اند. گرامي
ديگر هايي روبروي يکبر تخت ﴾43﴿برند. مي

ناب گردانده بر آنان جامي از شراب  ﴾44﴿اند(. )نشسته
سفيد رنگ و لذّت بخش است براي  ﴾45﴿شود. 

نه سر درد و نه مستي و زوال عقل در  ﴾46﴿نوشندگان. 
و در نزدشان زنان ديده فروهشتة فراخ  ﴾47﴿آن نيست. 

)از شدّت سفيدي( گويا آنان   ﴾48﴿چشم خواهند بود. 
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هاي )شتر مرغ( هستند که )در زير پروبال آن( تخم
پس بعضي رو به بعضي ديگر  ﴾49﴿. اندپنهان شده

يکي از آنان  ﴾51﴿پرسند. کنند و از يکديگر ميمي
 ﴾51﴿گويد: همانا من همنشيني داشتم. مي

قحنَي  ح حُمَصد  ءحنهَك لَمحَن ٱل
َ
ءحَذا محتحَنا َوُكنها تَُراب ا  ٥٢َيُقوُل أ

َ
أ

يُنوَن  ءحنها لََمدح
َ
لح  ٥٣وَعحَظًَٰما أ طه نُتم مُّ

َ
 ٥٤ُعوَن قَاَل َهلح أ
يمح  َحح لََع فََرَءاهُ ِفح َسَوآءح ٱۡلح ح إحن  ٥٥فَٱطه قَاَل تَٱَّلله

َُتحدحينح 
ح لَُكنُت محَن  ٥٦كحدته لَ َمُة َرَب  حعح ََل ن َولَوح

َۡضحيَن  حُمحح حتحنَي  ٥٧ٱل حَمي  َفَما ََنحُن ب
َ
تَتََنا  ٥٨أ إحَله َموح

بحنَي  حُمَعذه وَلَٰ َوَما ََنحُن ب
ُ ُز إحنه َهَٰ  ٥٩ٱۡلح َذا لَُهَو ٱلحَفوح

يُم  َملح ٱلحَعَٰمحلُوَن  ٦٠ٱلحَعظح َيعح
حمحثحلح َهََٰذا فَلح حَك  ٦١ل َٰل َذ

َ
أ

مح َشَجَرةُ ٱلزهقُّومح 
َ
إحنها َجَعلحَنََٰها فحتحَنة   ٦٢َخيح  نُُّزًَل أ
َٰلحمحنَي  حلظه يمح  ٦٣ل  َحح لح ٱۡلح صح

َ
ٓ أ  ٦٤إحنهَها َشَجَرة  ََّتحُرُج ِفح

نههُ 
َ
َيَٰطحنيح َطلحُعَها َكأ ُوَن  ٦٥ ۥ رُُءوُس ٱلشه َفإحنهُهمح ٓأَلُكح
ُُطوَن محنحَها َفَمالح  ُثمه إحنه لَُهمح َعلَيحَها  ٦٦وَن محنحَها ٱبلح

حنح َۡححيم   ا م  ب  يمح  ٦٧لََشوح َحح ََل ٱۡلح َعُهمح َۡلح ُثمه إحنه َمرحجح
حنَي إح  ٦٨ اْ َءابَآَءُهمح َضٓال  لحَفوح

َ
َٰٓ  ٦٩نهُهمح أ  َءاَثَٰرحهحمح َفُهمح لََعَ
رَُعوَن  لحنَي  ٧٠ُيهح وه

َ ََثُ ٱۡلح كح
َ
 ٧١َولََقدح َضله َقبحلَُهمح أ
رحيَن  نذح َنا فحيهحم مُّ

رحَسلح
َ
فَٱنُظرح َكيحَف ََكَن  ٧٢َولََقدح أ

ُمنَذرحيَن 
ح َٰقحَبُة ٱل نَي  ٧٣َع لَصح حُمخح ح ٱل  ٧٤إحَله عحَباَد ٱَّلله

مَ  ََٰنا نُوح  فَلَنحعح يُبوَن  َولََقدح نَاَدى ُمجح
ح َوََنهيحَنَُٰه  ٧٥ٱل
يمح  َكرحبح ٱلحَعظح

لَُهۥ محَن ٱلح هح
َ
 ٧٦َوأ
 
 
 
 

 
 
 

آبا  ﴾52﴿گفت: آيا تو از باورکنندگان هستي؟. که مي

هايي تبديل شويم چون بميريم و به خاک و استخوان

توانيد گفت: آيا شما مي ﴾53﴿ بينيم؟.آيا سزا و جزا مي

پس خودش  ﴾54﴿ نگاهي به )دوزخ( بياندازيد؟.

گفت:  ﴾55﴿ درنگريست و او را در وسط دوزخ ديد.

و  ﴾56﴿سوگند به خدا نزديک بود که مرا هالک کني. 

اگر نعمت پروردگارم نبود من هم از احضارشدگان 

ميريم؟!. آيا ما ديگر نمي ﴾57﴿ )در دوزخ( بودم.

مگر مرگ نخستيني که داشتيم و ما عذاب  ﴾58﴿

گمان اين است همان کاميابي بي ﴾59﴿نخواهيم ديد؟!. 

براي چنين )نعمتي( کارکنان بايد کار  ﴾61﴿بزرگ. 

آيا براي پذيرايي اين بهتر است يا درخت  ﴾61﴿کند. 

را ماية رنج و زحمت بدون شمک ما آن ﴾62﴿زقّوم؟!. 

آن درختي است که از  ﴾63﴿ايم. ستمکاران قرار داده

ن انگار شکوفه و ميوة آ ﴾64﴿آيد. ته دوزخ برمي

خورند و آنان از آن مي ﴾65﴿سرهاي شياطين است. 

سپس بر آن  ﴾66﴿کنند. هايشان را از آن پر ميشکم

آنگاه بازگشتشان  ﴾67﴿نوشند. اي را ميداغ و آلوده

گمان آنان پدرانشان را بي ﴾68﴿سوي دوزخ است. به

پس آنان به دنبال پدرانشان  ﴾69﴿اند. در گمراهي يافته

و به راستي پيش از آنان  ﴾71﴿شوند. انده ميشتابان ر

و همانا ما  ﴾71﴿اند. بيشتر پيشينيان گمراه بوده

پس بنگر  ﴾72﴿دهندگاني روانه کرديم. درميانشان بيم

 ﴾73﴿شدگان چه شده است؟. که سرانجام بيم داده

و به راستي  ﴾74﴿دلِ خدا. مگر بندگان پاکيزه و پاک

و ما بهترين پاسخ دهندگان نوح ما را به فرياد خواند 
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و ما او و خانواده و پيروانش را از اندوه   ﴾75﴿بوديم. 

 ﴾76﴿بزرگ نجات داديم. 
 

َاقحنَي  حيهَتُهۥ ُهُم ٱبلح َنا ُذر 
َنا َعلَيحهح ِفح  ٧٧وََجَعلح َوتََركح

رحيَن  َٰ نُوح  ِفح ٱلحَعَٰلَمحنَي  ٧٨ٱٓأۡلخح إحنها  ٧٩َسَلٌَٰم لََعَ
حَك ََنحزحي ٱ نحنَي َكَذَٰل سح حُمحح إحنهُهۥ محنح عحَبادحنَا  ٨٠ل

محنحنَي  حُمؤح َنا ٱٓأۡلَخرحيَن  ٨١ٱل
َرقح غح
َ
۞ِإَونه محن  ٨٢ُثمه أ
بحَرَٰهحيَم  يَعتحهۦح َۡلح ب  َسلحيٍم  ٨٣شح

حَقلح  ٨٤إحذح َجآَء َربهُهۥ ب
ُبُدوَن  بحيهح َوقَوحمحهۦح َماَذا َتعح

َ
َّكً  ٨٥إحذح قَاَل ۡلح حفح ئ

َ
حَهة  أ  َءال

ح تُرحيُدوَن  ُدونَ  ح ٱلحَعَٰلَمحنَي  ٨٦ٱَّلله حَرب  َفَما َظنُُّكم ب
َرة  ِفح ٱنلُُّجومح  ٨٧  ٨٩َفَقاَل إحّن ح َسقحيم   ٨٨ َفَنَظَر َنظح

حرحيَن  ب اْ َعنحُه ُمدح وح
ََل  ٩٠َفَتَوله

َ
حَهتحهحمح َفَقاَل أ َفَراَغ إحََلَٰٓ َءال

ُكلُوَن 
ح
ُقوَن  ٩١تَأ يحهحمح  َفَراغَ  ٩٢َما لَُكمح ََل تَنطح

َعلَ
َمحنيح 

حٱَلح ُۢا ب َب  إحََلحهح يَزحفُّوَن  ٩٣َۡضح
ْ َبُلٓوا قح

َ
قَاَل  ٩٤فَأ
ُتونَ  ُبُدوَن َما َتنححح َتعح

َ
ُ َخَلَقُكمح َوَما  ٩٥ أ َوٱَّلله

َملُوَن  يمح  ٩٦َتعح َحح لحُقوهُ ِفح ٱۡلح
َ
ا فَأ ۥ ُبنحَيَٰن  ُنواْ ََلُ قَالُواْ ٱبح

ا َفَجَعلح  ٩٧ حهۦح َكيحد  ْ ب َراُدوا
َ
َفلحنَي فَأ سح

َ َوقَاَل  ٩٨َنَُٰهُم ٱۡلح
ينح  دح ح َسَيهح ح َذاهحٌب إحََلَٰ َرَب 

ح َهبح َلح محَن  ٩٩إحّن  َرب 
نيَ  َٰلححح حُغَلٍَٰم َحلحيم   ١٠٠ ٱلصه َنَُٰه ب ح ا بَلََغ  ١٠١َفبَّشه فَلَمه

ذحَِبَُك 
َ
ٓ أ ّن ح
َ
حَمَنامح أ َرىَٰ ِفح ٱل

َ
ٓ أ َ قَاَل تََٰيَُٰبَّنه إحّن ح َعح َمَعُه ٱلسه

ۖۡ فَٱ َمُر َعلح َما تُؤح بَتح ٱفح
َ
أ ْۚ قَاَل َيَٰٓ نُظرح َماَذا تََرىَٰ

حيَن  ََٰبح ُ محَن ٱلصه ٓ إحن َشآَء ٱَّلله ُدّنح  ١٠٢َسَتجح
و براي او  ﴾77﴿و تنها ذريّة او را باقي گذاشتيم. 

  ﴾78﴿هاي بعد نام نيک برجاي نهاديم. درميان ملت

ما  ﴾79﴿)و آن( درود بر نوح، درميان جهانيان )است(. 

به يقين  ﴾81﴿دهيم. گونه به نيکوکاران پاداش مياين

سپس ديگران را  ﴾81﴿او از بندگان با ايمان ما بود. 

و همانا ابراهيم از پيروان او بود.  ﴾82﴿غرق کرديم. 

آنگاه که با دلي سالم رو به پروردگارش آورد.  ﴾83﴿

که به پدر و قوم خود گفت: چه چيزي را زماني ﴾84﴿

آيا غير از خدا خواستار معبودهاي  ﴾85﴿د؟. پرستيمي

پس گمانتان )نسبت( به  ﴾86﴿سراپا دروغ هستيد؟. 

سپس نگاهي به  ﴾87﴿پروردگار جهانيان چيست؟. 

پس گفت: همانا من بيمارم.  ﴾88﴿ستارگان انداخت. 

 ﴾91﴿پس آنان بدو پشت کردند )و( رفتند.  ﴾89﴿

رفت و گفت: سوي معبودهايشان آنگاه شتابان و نهان به

شما را چه شده است که  ﴾91﴿خوريد؟. آيا نمي

پس با دست راست بر سر اينها  ﴾92﴿زنيد. حرف نمي

  ﴾94﴿سوي او آمدند. پس مردم شتابان به ﴾93﴿زد. 

پرستيد که خودتان )ابراهيم( گفت: آيا چيزهايي را مي

حال آنکه خداوند شما و آنچه را  ﴾95﴿تراشيد؟. مي

گفتند: براي او  ﴾96﴿هيد آفريده است. دکه انجام مي

چهار ديوار بزرگي بسازيد و او را در آتش بياندازيد. 

گاه در حق او نيرنگ وورزيدند ولي ما آن ﴾97﴿

و ابراهيم  ﴾98﴿را پست و فروتر قرار داديم. آنان

روم، او مرا سوي پروردگارم ميگفت: همانا من به

من )فرزندي( از پروردگارا! به  ﴾99﴿کند. رهنمود مي

پس او را به پسري » ﴾111﴿درستکاران عطا کن. 

وقتيکه )فرزندش( به سنّي  ﴾111﴿بردبار مژده داديم. 

توانست با او به تالش ايستد، گفت: رسيد که )مي

ام که من )دارم( سر تو را فرزندم! من در خواب ديده

برم، پس بنگر که نظرت چيست؟ گفت: اي پدر! مي
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يابي انجام بده ـ اگر خدا بخواهد مرا مي آنچه را فرمان

 ﴾112﴿ـ از شکيبايان خواهي يافت. 
 

َجبحنيح 
حلح لََما َوتَلهُهۥ ل سح

َ
ٓ أ ا ن  ١٠٣فَلَمه

َ
َوَنََٰديحَنَُٰه أ

إحبحَرَٰهحيُم  حَك ََنحزحي  ١٠٤َيَٰٓ ْۚ إحنها َكَذَٰل
ٓ يَا قحَت ٱلرُّءح َقدح َصده

نحنَي  سح حُمحح َ  ١٠٥ٱل ُمبحنُي إحنه َهََٰذا لَُهَو ٱبلح
ح ْ ٱل  ١٠٦َلَُٰٓؤا

يم   بحٍح َعظح حذح رحيَن  ١٠٧َوفََديحَنَُٰه ب يحهح ِفح ٱٓأۡلخح
َنا َعلَ َوتََركح

َٰٓ إحبحَرَٰهحيَم  ١٠٨ نحنَي  ١٠٩َسَلٌَٰم لََعَ سح حُمحح حَك ََنحزحي ٱل َكَذَٰل
محنحنَي  ١١٠ حُمؤح َحََٰق  ١١١إحنهُهۥ محنح عحَبادحنَا ٱل َنَُٰه بحإحسح ح َوبَّشه

حنَ  ا م  حي   نَي  نَب َٰلححح ْۚ  ١١٢ٱلصه َحََٰق َٰٓ إحسح
َنا َعلَيحهح َولََعَ َوَبََٰركح
هۦح ُمبحني   سح َفح ح

حم  نل  ن  َوَظال حيهتحهحَما ُُمحسح َولََقدح  ١١٣َومحن ُذر 
َٰ ُموََسَٰ َوَهَُٰروَن  َمُهَما محَن  ١١٤َمَننها لََعَ َوََنهيحَنَُٰهَما َوقَوح

يمح  َكرحبح ٱلحَعظح
َنَُٰهمح فَ  ١١٥ٱلح َغَٰلحبحنَي َونََِصح

ْ ُهُم ٱلح ََّكنُوا
تَبحنَي  ١١٦ ُمسح

ح وََهَديحَنَُٰهَما  ١١٧َوَءاَتيحَنَُٰهَما ٱلحكحَتََٰب ٱل
َتقحيَم  حُمسح َرََٰط ٱل ح رحيَن  ١١٨ٱلص  يحهحَما ِفح ٱٓأۡلخح

َنا َعلَ َوتََركح
َٰ ُموََسَٰ َوَهَُٰروَن  ١١٩ حَك ََنحزحي  ١٢٠َسَلٌَٰم لََعَ إحنها َكَذَٰل

نحنَي  سح حُمحح محنحنَي إح  ١٢١ٱل حُمؤح ِإَونه  ١٢٢نهُهَما محنح عحَبادحنَا ٱل
حُمرحَسلحنَي  َاَس لَمحَن ٱل ََل َتتهُقوَن  ١٢٣إحَلح

َ
ۦٓ أ إحذح قَاَل لحَقوحمحهح

َسَن ٱلحَخَٰلحقحنَي  ١٢٤ حح
َ
ُعوَن َبعحَل  َوتََذُروَن أ تَدح

َ
 ١٢٥أ

لحنَي  وه
َ حُكُم ٱۡلح َ َربهُكمح َوَربه َءابَآئ  ١٢٦ٱَّلله

 
 
 
 
 

 
 
 

هنگاميکه )پدر و پسر( هردو گردن نهادند و )ابراهيم( 

و  ﴾113﴿فرزندش را به طرف روي، بر زمين خواباند. 

که به درستي ﴾114﴿او را نداد داديم که اي ابراهيم!. 

گونه گمان ما اينخواب )خود( را راست گرداندي بي

گمان اين بي ﴾115﴿دهيم. به نيکوکاران جزا مي

و ما قرباني بزرگ و  ﴾116﴿ست. آزموني آشکار ا

و براي او  ﴾117﴿ارزشمندي را بالگردان او گردانديم. 

هاي بعد )از وي( نام نيک برجاي نهاديم. درميان ملّت

ما نيکوکاران را  ﴾119﴿سالم بر ابراهيم. » ﴾118﴿

گمان او از بندگان با بي ﴾111﴿دهيم. اينگونه جزا مي

)تولّد( اسحاق که پيامبر  و او را به ﴾111﴿ايمان ما بود. 

و بر او و  ﴾112﴿و از زمرة شايستگان بود مژده داديم. 

ديم، و از دودمان اين دو افرادي اسحاق برکت نازل نمو

نيکوکار به وجود آمدند و برخي اشکارا بر خود ستم 

راستي بر موسي و هارون منّت و به ﴾113﴿کردند. 

از اندوه  و هردوي آنان و قومشان را ﴾114﴿نهاديم. 

را ياري کرديم پس و آنان ﴾115﴿بزرگ نجات داديم. 

و آن دو کتاب  ﴾116﴿آنان بودند که پيروز شدند. 

و آن دو را به راه راست  ﴾117﴿روشنگر داديم. 

و نام نيک آن دو را در)ميان(  ﴾118﴿رهنمود کرديم. 

سالم بر موسي و  ﴾119﴿ اقوام بعدي باقي گذارديم.

گونه جزا مان ما نيکوکاران را اينگبي ﴾121﴿هارون. 

گمان آن دو از بندگان مؤمن ما بي  ﴾121﴿دهيم. مي

 ﴾123﴿و همانا الياس از پيامبران بود.  ﴾122﴿بودند. 

که به قومش گفت: آيا پرهيزگاري پيشه هنگامي

خوانيد و آيا بت بعل را به فرياد مي ﴾124﴿کنيد؟. نمي
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خدا را،  ﴾125﴿يد؟. کنبهترينِ آفرينندگان را رها مي

که پروردگار شما و پروردگار نياکان پيشين شماست. 

﴿126﴾ 
وَن  َۡضُ حنهُهمح لَُمحح بُوُه فَإ ح  ١٢٧فََكذه إحَله عحَباَد ٱَّلله

نَي  لَصح حُمخح رحيَن  ١٢٨ٱل َنا َعَليحهح ِفح ٱٓأۡلخح
َسَلٌَٰم  ١٢٩َوتََركح

نَي  َٰٓ إحلح يَاسح حَك ََنحزح  ١٣٠لََعَ نحنَي إحنها َكَذَٰل سح حُمحح  ١٣١ي ٱل
محنحنيَ  حُمؤح َبادحنَا ٱل همحَن  ١٣٢ إحنهُهۥ محنح عح ا ل ِإَونه لُوط 

حُمرحَسلحنَي  َعحنيَ  ١٣٣ٱل َجح
َ
ۥٓ أ لَُه هح

َ
إحَله  ١٣٤ إحذح ََنهيحَنَُٰه َوأ

حيَن  َغََٰبح
ا ِفح ٱلح نَا ٱٓأۡلَخرحيَن  ١٣٥َعُجوز  رح  ١٣٦ُثمه َدمه

وَن َعلَيح  نَي ِإَونهُكمح تَلَُمرُّ بححح صح فَََل  ١٣٧هحم مُّ
َ
ِۚ أ حلح
حٱَله َوب

قحلُوَن  حُمرحَسلحنَي  ١٣٨َتعح َبَق  ١٣٩ِإَونه يُونَُس لَمحَن ٱل
َ
إحذح أ

ُحونح  حَمشح فََساَهَم فَََّكَن محَن  ١٤٠إحََل ٱلحُفلحكح ٱل
نَي  َحضح حُمدح ُوُت وَُهَو ُملحيم   ١٤١ٱل ََقَمُه ٱۡلح ََلٓ  ١٤٢ فَٱتلح فَلَوح
نهُهۥ ََكنَ 

َ
نَي  أ ححح ُمَسب 

ح ٓ إحََلَٰ يَوحمح  ١٤٣محَن ٱل نحهۦح لَلَبحَث ِفح َبطح
حٱلحَعَرآءح وَُهَو َسقحيم   ١٤٤ُيبحَعُثوَن  َنَُٰه ب  ١٤٥۞َفَنَبذح

طحني   حن َيقح يحهح َشَجَرة  م 
ۢنَبتحَنا َعلَ

َ
رحَسلحَنَُٰه إحََلَٰ  ١٤٦َوأ

َ
َوأ

وح يَزحيُدوَن 
َ
لحٍف أ

َ
ْ َفمَ َف  ١٤٧محاْئَةح أ َنَُٰهمح إحََلَٰ اَمُنوا تهعح
َُنوَن  ١٤٨ححني   ََناُت َولَُهُم ٱبلح حَك ٱبلح حَرب  ل

َ
تحهحمح أ َتفح  ١٤٩فَٱسح

ا َوُهمح َشَٰهحُدوَن  َمَلَٰٓئحَكَة إحَنَٰث 
ح َنا ٱل مح َخلَقح

َ
ََلٓ إحنهُهم  ١٥٠أ

َ
أ

حنح إحفحكحهحمح ََلَُقولُوَن  بُوَن  ١٥١م  َٰذح ُ ِإَونهُهمح لََك  ١٥٢َوَلَ ٱَّلله
َطََف  صح

َ
حنَي أ َن ََناتح لََعَ ٱبلح  ١٥٣ ٱبلح
 
 
 
 

 
 
 

شک آنان احضار پس او را تکذيب کردند و بي

 ﴾128﴿مگر بندگان مخلص خدا.  ﴾127﴿خواهند شد. 

هاي بعدي نام نيکي برجاي و براي او درميان ملّت

ما نيکوکاران را  ﴾131﴿سالم بر الياس.  ﴾129﴿نهاديم. 

ان او از بندگان گمبي ﴾131﴿دهيم. گونه جزا مياين

گمان لوط از پيامبران بود. و بي ﴾132﴿مؤمن ما بود. 

اش، همگي را نجات که او و خانوادهزماني ﴾133﴿

مگر پيرزني که از باقي ماندگان بود.  ﴾134﴿داديم. 

و شما  ﴾136﴿سپس ديگران را نابود کرديم.  ﴾135﴿

و به  ﴾137﴿کنيد. بامدادن از سرزمين ايشان عبور مي

و  ﴾138﴿ورزيد؟!. ام شب )نيز( پس آيا خرد نميهنگ

آنگاه که  ﴾139﴿گمان يونس از پيامبران بود. بي

آنگاه در  ﴾141﴿سوي کشتي گرانبار گريخت. به

 ﴾141﴿کشي شرکت کرد و از بازندگان شد. قرعه

آنگاه ماهي او را فرو بلعيد، درحاليکه او سزاوار 

نيايشگران پس اگر او قبالً از  ﴾142﴿نکوهش بود. 

به يقين در شکمش تا روزي که )مردم(  ﴾143﴿ نبود.

سپس  ﴾144﴿ماند. شوند باقي ميبرانگيخته مي

درحاليکه بيمار بود او را به سرزمين خشک )و خالي از 

و در کنارش درختي از )نوع(  ﴾145﴿گياه( انداختيم. 

صد سوي جمعيت يکو او را به ﴾146﴿کدو رويانديم. 

پس ايمان  ﴾147﴿بيشتر فرستاديم. هزار نفري يا 

مند ساختيم. را بهرهآوردند آنگاه تا مدتي معين آنان

پس، از آنان بپرس که آيا دختران از آن  ﴾148﴿

يا  ﴾149﴿پروردگار تو باشند و پسران از آن خودشان؟. 

 ﴾151﴿فرشتگان را ماده آفريديم و آنان حاضر بودند؟. 
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هم بافتة خود هاي بهها و تهمتهان! آنان از روي دروغ

زاده است! و قطعاً  خداوند فرزند ﴾151﴿گويند. مي

)آيا خدا( دختران را بر  ﴾152﴿ايشان دروغگويند. 

  ﴾153﴿ است؟.پسران ترجيح داده
ُروَن  ١٥٤َما لَُكمح َكيحَف َِتحُكُموَن   فَََل تََذكه

َ
مح  ١٥٥أ

َ
أ

بحني   َطَٰن  مُّ
َتَٰ  ١٥٦لَُكمح ُسلح تُواْ بحكح

ح
بحُكمح إحن ُكنُتمح فَأ

قحنَي  ْۚ َولََقدح  ١٥٧َصَٰدح ا نهةح نََسب  ح
َ ٱۡلح ْ بَيحَنُهۥ َوَبنيح وََجَعلُوا

وَن  َۡضُ نهُة إحنهُهمح لَُمحح ح
ا  ١٥٨َعلحَمتح ٱۡلح ح َعمه ُسبحَحََٰن ٱَّلله
ُفوَن  نَي  ١٥٩يَصح لَصح حُمخح ح ٱل حنهُكمح  ١٦٠إحَله عحَباَد ٱَّلله فَإ

ُبُدوَن  حَََٰٰتحنحنَي  ١٦١َوَما َتعح نُتمح َعلَيحهح ب
َ
ٓ أ إحَله َمنح  ١٦٢َما
يمح  َحح لُوم   ١٦٣ُهَو َصالح ٱۡلح عح ٓ إحَله ََلُۥ َمَقام  مه َوَما محنها

ٓافُّوَن  ١٦٤ ُن ٱلصه حُحونَ  ١٦٥ِإَونها نَلَحح ُمَسب 
ح ُن ٱل  ِإَونها نَلَحح

ْ ََلَُقولُوَن  ١٦٦ نه عحنَدنَا ذح  ١٦٧ِإَون ََكنُوا
َ
حَن لَوح أ ا م  ر  كح

لحنَي  وه
َ نَي  ١٦٨ٱۡلح لَصح حُمخح ح ٱل  ١٦٩لَُكنها عحَباَد ٱَّلله

لَُموَن  حهحۖۦۡ فََسوحَف َيعح  ب
ْ َولََقدح َسَبَقتح  ١٧٠فََكَفُروا

حُمرحَسلحنَي  حَمُتَنا لحعحَبادحنَا ٱل حَمنُصوُروَن  ١٧١َُك إحنهُهمح لَُهُم ٱل
َٰ  ١٧٣ِإَونه ُجنَدنَا لَُهُم ٱلحَغَٰلحُبوَن  ١٧٢ َفَتَوله َعنحُهمح َحِته

وَن  ١٧٤ححني   ُ حُهمح فََسوحَف ُيبحِصح بحِصح
َ
حَنا  ١٧٥َوأ فَبحَعَذاب

َ
أ

لُوَن  َتعحجح حَساَحتحهحمح فََسآَء َصَباُح  ١٧٦يَسح حَذا نََزَل ب فَإ
ُمنَذرحيَن 

ح َٰ ححني   ١٧٧ٱل  َعنحُهمح َحِته
ح  ١٧٨َوتََوله بحِصح

َ
َوأ

وَن  ُ ا سُ  ١٧٩فََسوحَف ُيبحِصح ةح َعمه ح ٱلحعحزه حَك َرب  بحَحََٰن َرب 
ُفونَ  حُمرحَسلحنَي  ١٨٠ يَصح ح  ١٨١وََسَلٌَٰم لََعَ ٱل ه ُد َّللح َمح َوٱۡلح

ح ٱلحَعَٰلَمحنَي   ١٨٢َرب 
 
 

 
 
 
 

آيا  ﴾154﴿کنيد؟. شما را چه شده، چگونه حکم مي

آيا دليلي آشکار داريد.  ﴾155﴿گرديد؟. يادآور نمي

کتاب خود را بياوريد. گوييد اگر راست مي ﴾156﴿

و آن )کافران( بين او و جنيان )رابطة(  ﴾157﴿

دانند اند حال آنکه جنّيان ميخويشاوندي مقرّر کرده

خدا از آنچه )او را  ﴾158﴿که احضار خواهند شد. 

مگر بندگان  ﴾159﴿ کنند پاک است.بدان( وصف مي

پرستيد. پس شما و آنچه مي ﴾161﴿مخلص خدا. 

توانيد کسي را با فتنه و فساد از ميهرگز ن ﴾161﴿

مگر کسي که مايل  ﴾162﴿پرستي منحرف سازيد. خدا

و کسي از ما نيست   ﴾163﴿باشد به آتش جهنّم بسوزد. 

و همانا ما به  ﴾164﴿مگر آنکه جايگاه مشخصي دارد. 

گمان ما نيايش و بي ﴾165﴿صف ايستادگانيم. 

 ﴾167﴿ ند.گفتو هرچند مشرکان مي ﴾166﴿کنندگانيم. 

به يقين از  ﴾168﴿اگر پندي از پيشينيان در نزد ما بود. 

پس بداون کفر  ﴾169﴿شديم. بندگان مخلص خدا مي

 ﴾171﴿ورزيدند و فرجام کار خود را خواهند دانست. 
راستي وعدة ما دربارة بندگان فرستادة ما از پيش و به

و آن اين که ايشان  ﴾171﴿ثبت و ضبظ گشته است. 

گمان سپاهيان ما و بي ﴾172﴿گردند. اري ميقطعاً ي

پس، از آنان تا مدّتي روي  ﴾173﴿همان پيروزمندانند. 

و بنگر، و آنان خودشان هم خواهند  ﴾174﴿. بگردان

 خواهند؟.آيا عذاب ما را به شتاب مي ﴾175﴿ديد. 

پس چون به ساختِ آنان فرود آيد، بيم داده  ﴾176﴿

و تا  ﴾177﴿داشت!. شدگان چه بامداد بدي خواهند 

و بنگر و آنان  ﴾178﴿مدّتي از آنان روي بگردان. 
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پاک و منزّه است  ﴾179﴿خودشان هم خواهند ديد. 

هايي پروردگارت، پروردگار شکوهمند، از توصيف

و درود بر پيامبران.  ﴾181﴿کنند. که کافران مي

و ستايش خداي را سزات که پروردگار  ﴾181﴿

 ﴾181﴿ جهانيان است.
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 وَرةُ ٓص سُ 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

رح 
حكح ْ ِفح  ١ٓصْۚ َوٱلحُقرحَءانح ذحي ٱَّل  حيَن َكَفُروا بَلح ٱَّله

َقاق   ة  وَشح ن   ٢عحزه حن قَرح َنا محن َقبحلحهحم م 
َلكح هح
َ
َكمح أ

نَي َمَناص   ََلَت حح ْ وه ن َجآَءُهم  ٣َفَناَدوا
َ
ْ أ ُبٓوا وََعجح

 ۡۖ حنحُهمح ر  م  نذح اٌب  مُّ ر  َكذه َٰفحُروَن َهََٰذا َسَٰحح  ٤َوَقاَل ٱلحَك
ٌء ُعَجاب   ًداۖۡ إحنه َهََٰذا لَََشح ا َوَٰحح حَهَة إحَلَٰه  َجَعَل ٱٓأۡلل

َ
 ٥أ

 َٰٓ ْ لََعَ وا ُ َبح ْ َوٱصح ُشوا نح ٱمح
َ
 محنحُهمح أ

ُ
حَمَِل َوٱنَطلََق ٱل

ء  يَُراُد  ۖۡ إحنه َهََٰذا لَََشح حَهتحُكمح حَهَٰذَ  ٦َءال َنا ب ا َما َسمحعح
تحَلٌَٰق  َرةح إحنح َهََٰذآ إحَله ٱخح حمحلهةح ٱٓأۡلخح ُءنزحَل َعلَيحهح  ٧ِفح ٱل

َ
أ

ا  همه رحيِۚ بَل ل
حن ذحكح ْۚ بَلح ُهمح ِفح َشك   م  ُر محنُۢ بَيحنحَنا حكح ٱَّل 

 َعَذابح 
ْ حَك  ٨يَُذوقُوا َةح َرب  حُن رَۡحح مح عحنَدُهمح َخَزآئ

َ
أ

ابح  وَهه
ح َعزحيزح ٱل

مح لَُهم مُّ  ٩ٱلح
َ
ۡرضح أ

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح لحُك ٱلسه
َبَٰبح  سح

َ َتُقواْ ِفح ٱۡلح ۖۡ فَلحَيح حَك  ١٠َوَما بَيحَنُهَما ا ُهَنال ُجند  مه
َزابح  حح

َ حَن ٱۡلح ُزوم  م  بَتح َقبحلَُهمح قَوحُم نُوح   ١١َمهح  َكذه
تَادح  وح

َ ُن ُذو ٱۡلح َوَثُموُد َوقَوحُم لُوط   ١٢وَََعد  َوفحرحَعوح
َحَُٰب لح  صح

َ
َزاُب َوأ حح

َ ْوَلَٰٓئحَك ٱۡلح
ُ
ِۚ أ إحن ُكٌّ إحَله  ١٣يحَكةح

َب ٱلرُُّسَل فََحقه عحَقابح  ُؤََلٓءح إحَله  ١٤َكذه َوَما يَنُظُر َهَٰٓ
ا لََها محن َفَواق   َدة  مه ل  ١٥َصيحَحة  َوَٰحح َوَقالُواْ َربهَنا َعج ح
حَسابح 

َنا َقبحَل يَوحمح ٱۡلح َا قحطه  ١٦نله
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 وره صس
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

بلکه  ﴾1﴿صاد. سوگند به قرآن واال و پند آموز. 

ها را چه بسيار نسل ﴾2﴿. کافران در سرکشي و ستيزند
پيش از آنان نابود کرديم که فرياد برآوردند ولي زمان 

و در شگفتند از اين  ﴾3﴿)زمان( رهايي و نجات نبود. 
سويشان آمده است. و بهاي از خودشان که بيم دهنده

آيا  ﴾4﴿کافران گفتند: اين جادوگري دروغگوست. 
معبودان )متعدد( را معبود واحدي قرار داده؟ اين واقعاً 

و سران ايشان )با اين دعوت( به  ﴾5﴿. چيز عجيبي است
راه افتادند که برويد و بر )پرستش( خدايان خود شکيبا 

واسته گمان اين همان چيزي است که خباشيد، بي
و ما در اين آيين اخير )دين قريش و دين  ﴾6﴿شود. مي

ايم، اين جز دروغي ساختگي نصرانيت( اين را نشنيده
آيا از ميان همة ما اين قرآن بر او نازل شده  ﴾7﴿نيست. 

اند بلکه هنوز عذاب است؟ آنان از قرآن من در شک
هاي آيا در نزد آنان گنجينه ﴾8﴿اند. مرا نچشيده

 ﴾9﴿ات هست. روردگار پيروزمند بخشايندهرحمت پ
ها و زمين و چيزهايي که درميان آيا فرمانروايي آسمان

آن دو است از آن ايشان است؟ پس اگر چنين است با 
اينانکه اينجا هستند  ﴾11﴿وسايل و اسباب باال روند. 

ها و گروههايند. اي از دستهسپاه ناچيزِ شکست خورده
نوح و عاد و فرعون که داراي پيش از آنان قوم  ﴾11﴿

لشکر و قدرت بودند )پيامبران ما را( تکذيب کردند. 
و قوم ثمود و قوم لوط و اصحاب ايکه، اين  ﴾12﴿

هريک از  ﴾13﴿ها )پيامبران را تکذيب کردند(. گروه
ها پيامبران را تکذيب کردند پس کيفر من اين گروه

ين اينان انتظاري جز ا ﴾14﴿)بر آنان( محقق شد. 
کشند که صداي مرگباري فرا رسد که هيچ نمي

و گفتند: پروردگارا! سهم  ﴾15﴿بازگشتي ندارد. 
 ﴾16﴿. )عذاب( ما را پيش از روز حساب به ما برسان
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يحدحِۖ 
َ َٰ َما َيُقولُوَن َوٱذحُكرح َعبحَدنَا َداوُۥَد َذا ٱۡلح ح لََعَ َبح ٱصح

اٌب  وه
َ
ۥٓ أ َبا ١٧إحنهُه ح

نَا ٱۡلح رح َن إحنها َسخه ححح َل َمَعُهۥ يَُسب 
اقح  َ ۡشح ح

حٱلحَعَشح ح َوٱۡلح اب   ١٨ب وه
َ
ۥٓ أ ُ ۖۡ ُك   َله َ َُمحُشوَرة  يح َوٱلطه

َل  ١٩ َمَة َوفَصح حكح نَا ُملحَكُهۥ َوَءاَتيحَنَُٰه ٱۡلح وََشَددح
حَطابح 

ُرواْ  ٢٠ٱۡلح مح إحذح تََسوه َصح
ْ ٱۡلح ََٰك َنَبُؤا تَى

َ
۞وََهلح أ

َراَب  حمححح ۖۡ قَالُواْ إحذح َدخَ  ٢١ٱل َٰ َداوُۥَد َفَفزحَع محنحُهمح
لُواْ لََعَ

ُكم  َٰ َبعحض  فَٱحح ُضَنا لََعَ َمانح َبَغَٰ َبعح ۖۡ َخصح ََل ََّتَفح
َرَٰطح  ح ٓ إحََلَٰ َسَوآءح ٱلص  نَا دح طحطح َوٱهح ح َوََل تُشح َق 

حٱۡلح بَيحَنَنا ب
َ َنعحجَ  ٢٢ َجة  َولح ُعوَن َنعح حسح ع  َوت حسح ِخح ََلُۥ ت

َ
ة  إحنه َهََٰذآ أ

حَطابح 
نحيَها وََعزه يح ِفح ٱۡلح

فحلح كح
َ
َدة  َفَقاَل أ قَاَل  ٢٣َوَٰحح

ا  هحۖۦۡ ِإَونه َكثحي  حَعاجح َجتحَك إحََلَٰ ن حُسَؤالح َنعح لََقدح َظلََمَك ب
حيَن  ٍض إحَله ٱَّله َٰ َبعح ُضُهمح لََعَ ُلََطآءح ََلَبحغح َبعح

حَن ٱۡلح م 
َٰلحَحَٰتح وَ  ُۗ َوَظنه َداوُۥُد َءاَمُنواْ وََعمحلُواْ ٱلصه ا ُهمح قَلحيل  مه

َفَر َربهُهۥ َوَّۤرَخ َتغح َُٰه فَٱسح نهَما َفَتنه
َ
نَاَب۩  ۤاٗعِكاَر أ

َ
 ٢٤َوأ

َن  حَكۖۡ ِإَونه ََلُۥ عحنَدنَا لَُزلحََفَٰ وَُحسح َٰل نَا ََلُۥ َذ َفَغَفرح
ۡرضح  ٢٥اب  َم 

َ تََٰيََٰداوُۥُد إحنها َجَعلحَنََٰك َخلحيَفة  ِفح ٱۡلح
كُ  حَهَوىَٰ فَٱحح ح َوََل تَتهبحعح ٱل َق 

َ ٱنلهاسح بحٱۡلح م َبنيح
لُّوَن َعن  حيَن يَضح حْۚ إحنه ٱَّله َك َعن َسبحيلح ٱَّلله

له َفُيضح
حَسابح 

حَما نَُسواْ يَوحَم ٱۡلح يُدُۢ ب ح لَُهمح َعَذاب  َشدح َسبحيلح ٱَّلله
٢٦ 
 
 
 
 
 

گويند شکيبا  باش و بندة ما در برابر چيزهايي که مي
 کار بود.وانمند را ياد کن، واقعاً او بسي توبهداودِ ت

ها را با او رام کرديم شامگاهان و بامدادن ما کوه ﴾17﴿

و  ﴾18﴿پرداختند. به تسبيح و تقديس )خدا( مي
پرندگان را نيز مسخرّ نمودييم درحاليکه با او جمع شده 

و  ﴾19﴿بودند، همگي فرمانبردار او )=خدا( بودند. 
ا استوار ساختيم و به او حکمت و اش رفرمانروايي

و آيا خبر شاکيان به تو  ﴾21﴿قدرتِ داوري داديم. 
. رسيده است بدانگاه که از ديوار عبادتگاه باال رفتند

که بر داود وارد شدند و او از آنان هنگامي ﴾21﴿
ترسيد، گفتند: مترس! ما دو مدّعي هستيم که يکي از ما 

ان ما به حق و بر ديگري ستم کرده است، پس درمي
عدل داوري کن، و ستم روا مدار و ما را به راه راست 

درستي که اين برادر من است و به ﴾22﴿ رهنمون شو.
او نود و نه ميش دارد و من تنها يک ميش دارم و )وي 

را به من واگذار، و او بر من در گويد: آنبه من( مي
گمان او )داود( گفت: بي ﴾23﴿سخن چيره شده است. 

ا درخواست )اينکه( گوسفندت )را به او بدهي( تا ب
تو ستم کرده را به( گوسفندانش )اضافه کند( به)آن

است. و حقاً که بسياري از شريکان به همديگر ستم 
کنند، مگر آنانکه ايمان آورده و کارهاي شايسته مي

اند ولي چنين کساني بسيار اندک و کم انجام داده
ايم، ما او را آزموده هستند. پس داود دانست که

بنابراين، از پروردگار خويش آمرزش خواست و به 

و ما اين را بر او  ﴾24﴿ سجده افتاد و توبه کرد.

بخشيديم و به يقين او در نزد ما قربت و بازگشت نيک 

اي داود! ما تو را در زمين جانشين  ﴾25﴿دارد. 

ايم، پس به حق درميان مردم حکم کن، و از ساخته
فس پيروي مکن که تو را از راه خدا منحرف هواي ن

شوند به که از راه خدا منحرف ميگمان آنانسازد، بي
)سزاي( آنکه روز حساب را فراموش کردند کيفري 

 ﴾26﴿سخت دارند. 
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حَك  َٰل ْۚ َذ ۡرَض َوَما بَيحَنُهَما َبَٰطحَل 
َ َمآَء َوٱۡلح َنا ٱلسه َوَما َخَلقح
ْْۚ فََويح  حيَن َكَفُروا  محَن ٱنلهارح َظنُّ ٱَّله

ْ حيَن َكَفُروا حَّله ل  ل 
َٰلحَحَٰتح  ٢٧ ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا حيَن َءاَمُنوا مح ََنحَعُل ٱَّله

َ
أ

ارح  ُفجه
حُمتهقحنَي َكٱلح مح ََنحَعُل ٱل

َ
ۡرضح أ

َ يَن ِفح ٱۡلح دح سح حُمفح َكٱل
ْ َءاتََٰيَٰتحهۦح  ٢٨ بهُرٓوا َده ح نَزلحَنَُٰه إحََلحَك ُمَبََٰرك  َل 

َ
كحَتٌَٰب أ

 َ َبَٰبح َوَلح
لح
َ ْ ٱۡلح ْولُوا

ُ
َر أ اوُۥَد ُسلَيحَمََٰنْۚ  ٢٩َتَذكه َ َووََهبحَنا لح

اٌب  وه
َ
ۥٓ أ َم ٱلحَعبحُد إحنهُه حعح حٱلحَعَشح ح  ٣٠ ن  ُعرحَض َعلَيحهح ب

إحذح
َياُد  ح
َٰفحَنَُٰت ٱۡلح ح  ٣١ٱلصه َيح

َببحُت ُحبه ٱۡلح حح
َ
ٓ أ َفَقاَل إحّن ح
ح  حٱۡلح َٰ تََواَرتح ب ح َحِته رح َرَب 

ۖۡ  ٣٢َجابح َعن ذحكح ه ُردُّوَها لََعَ
َناقح  عح

َ وقح َوٱۡلح حٱلسُّ َحُۢا ب َولََقدح َفَتنها  ٣٣َفَطفحَق َمسح
نَاَب 

َ
ا ُثمه أ حهۦح َجَسد  ي  َٰ ُكرحسح

لحَقيحَنا لََعَ
َ
 ٣٤ُسلَيحَمََٰن َوأ

حنُۢ  َحد  م 
َ
 يَۢنَبغح ۡلح

فحرح َلح وََهبح َلح ُملحَّك  َله ح ٱغح قَاَل َرب 
ٓيِۖ  دح اُب  إحنهَك  َبعح حوَهه نَت ٱل

َ
حيَح  ٣٥أ نَا ََلُ ٱلر  رح فََسخه

َصاَب 
َ
ۦح رَُخآًء َحيحُث أ رحه مح

َ
حأ نَي  ٣٦ََتحرحي ب َيَٰطح َوٱلشه

َفادح  ٣٧ُكه َبنهآء  وََغوهاص   صح
َ نحنَي ِفح ٱۡلح َوَءاَخرحيَن ُمَقره

َساب   ٣٨ ح حح حَغيح كح ب سح مح
َ
وح أ
َ
ُُنح أ  ٣٩َهََٰذا َعَطآُؤنَا فَٱمح

َن َم ِإَو َوٱذحُكرح  ٤٠اب  نه ََلُۥ عحنَدنَا لَُزلحََفَٰ وَُحسح
يحَطَُٰن  َ ٱلشه ّنح ح َمسه

ّن 
َ
ۥٓ أ يُّوَب إحذح نَاَدىَٰ َربهُه

َ
ٓ أ َعبحَدنَا

ب  وََعَذاٍب  حُنصح تََسُلُۢ  ٤١ب لحَكۖۡ َهََٰذا ُمغح حرحجح ُكضح ب ٱرح
اب    ٤٢بَارحد  َوَۡشَ

 
 
 
 
 

ه بين آن دو ها و زمين و چيزهايي را کو ما آسمان
ايم. اين پندار کافران است، پس است بيهوده نيافريده

آيا کساني  ﴾27﴿واي به حال کافران از آتش )دوزخ(. 
اند مانند را که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده

گردانيم؟ آيا پرهيزگاران تباهي کنندگان در زمين مي
 )اين( کتابي ﴾28﴿دهيم؟. را مانند بدکاران قرار مي

ايم را بر تو فرو فرستادهاست که پر خير و برکت که آن
هايش بيانديشند و خردمندان پند گيرند. تا دربارة آيه

و به داود سليمان را عطا کرديم، او بسيار بندة  ﴾29﴿
گاه آن ﴾31﴿کار بود. خوبي بود چراکه او توبه

هاي اصيل )و تندبا( به او عرضه شد. شامگاهان اسب
ها را بر ياد اقعاً من دوستي اسبگفت: و ﴾31﴿

پروردگارم ترجيح دادم تا )هنگام نماز گذشت و 
 ﴾32﴿خورشيد( در وراي حجاب ظلمت قرار گرفت. 

ها( را به نزد من بازآوريد، پس )گفت:( آن )اسب
هاي آنان ها و گردنشروع به دست کشيدن بر ساق

راستي سليمان را آزموديم و بر تخت و به ﴾33﴿کرد. 
سوي )خدا( آورد. کالبدي افکنديم، آنگاه رو به او
گفت: پروردگارا! مرا بيامرز، و به من حکومتي  ﴾34﴿

گمان تو عطا کن که بعد از من کسي را نسزد، بي
پس باد را برايش مسخّر کرديم که  ﴾35﴿ اي.بخشنده

کرد. خواست سير ميبه آساني به فرمان او هرجا که مي
ا و غوّاصي )را به فرمانش و از ديوها هر بنّ ﴾36﴿

و گروه ديگري از ديوها )را هم با  ﴾37﴿درآورديم(. 
هم بسته در بندها )مسخّر او کرديم(. دست و پاهاي( به

هيچ حسابي ببخش يا اين بخشش ماست پس بي ﴾38﴿
گمان او در نزد ما مقامي ارجمند و بي ﴾39﴿نگاهدار. 

وب را ياد و بندة ما ايّ ﴾41﴿و سرانجامي نيک دارد. 
کن آنگاه که پروردگارش را ندا داد که همانا شيطان 

پاي خود را به  ﴾41﴿به من رنج و دردي رسانده است. 
زمين بکوب، اين آبي است که هم براي شستشو و هم 

 ﴾42﴿براي نوشيدن است. 
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َرىَٰ  حنها َوذحكح َة  م  َعُهمح رَۡحح لَُهۥ َومحثحلَُهم مه هح
َ
ۥٓ أ َووََهبحَنا ََلُ

 
ُ
َبَٰبح ۡلح

لح
َ حهۦح  ٤٣ْولح ٱۡلح حب ب  ا فَٱۡضح ث  غح َك ضح وَُخذح بحَيدح

اب   وه
َ
ۥٓ أ َم ٱلحَعبحُد إحنهُه حعح اْۚ ن  حر  َنَُٰه َصاب ُۗ إحنها وََجدح َوََل َِتحَنثح

ْولح  ٤٤
ُ
ُقوَب أ َحََٰق َوَيعح ٓ إحبحَرَٰهحيَم ِإَوسح َوٱذحُكرح عحَبََٰدنَا

بحَصَٰرح 
َ ي َوٱۡلح يحدح

َ لَ  ٤٥ٱۡلح خح
َ
آ أ َرى إحنه حَصة  ذحكح َال َنَُٰهم ِبح صح

ارح  َيارح  ٤٦ٱله خح
َ َ ٱۡلح َطَفنيح حُمصح  ٤٧ِإَونهُهمح عحنَدنَا لَمحَن ٱل

حَن  ِۖ َوَُّك   م  لح كحفح
َمَٰعحيَل َوٱلحيََسَع َوَذا ٱلح َوٱذحُكرح إحسح

َيارح  خح
َ َن َم  ٤٨ٱۡلح حلحُمتهقحنَي َۡلُسح ْۚ ِإَونه ل ر  اب  َهََٰذا ذحكح
َٰتح َعدح  ٤٩ َٰ َجنه بحَو

َ هُهُم ٱۡلح َفتهَحة  ل نَي ُمتهكح  ٥٠ُب ن  مُّ
اب   حَََٰٰكحَهة  َكثحَية  َوَۡشَ ُعوَن فحيَها ب  ٥١فحيَها يَدح

تحَراٌب 
َ
رحفح أ َرَُٰت ٱلطه َٰصح َهََٰذا َما  ٥٢۞وَعحنَدُهمح َق

حَسابح 
َوحمح ٱۡلح إحنه َهََٰذا لَرحزحُقَنا َما ََلُۥ  ٥٣تُوَعُدوَن َلح

َٰغحنَي لََّشه َم  ٥٤محن نهَفاٍد  حلطه  ٥٥اب  َهََٰذاْۚ ِإَونه ل
حمحَهاُد  َنَها فَبحئحَس ٱل لَوح َهََٰذا فَلحَيُذوقُوُه  ٥٦َجَهنهَم يَصح

اق   َوٌَٰج  ٥٧َۡححيم  وََغسه زح
َ
ٓ أ حهۦح َهََٰذا  ٥٨َوَءاَخُر محن َشُكح

ْۚ إحنهُهمح َصالُواْ  حهحمح ُۢا ب َعُكمح ََل َمرحَحَب م  مه َتحح قح ج  مُّ فَوح
نُتمح  ٥٩ٱنلهارح 

َ
ۖۡ أ حُكمح ُۢا ب نُتمح ََل َمرحَحَب

َ
ْ بَلح أ قَالُوا

ۖۡ فَبحئحَس ٱلحَقَراُر  ُتُموُه نَلَا مح َم نَلَا  ٦٠قَده قَالُواْ َربهَنا َمن َقده
ا ِفح ٱنلهارح  ف  عح هُ َعَذاب ا ضح  ٦١َهََٰذا فَزحدح

و به عنوان بخشايشي از سوي خود و پندي براي 

را به او عطا ش و همسان آناناخردمندان، خانواده

اي از و )فرمان داديم( که دسته ﴾43﴿کرديم. 

هاي باريک را بگير و )او را( با آن بزن و سوگند شاخه

خود را مشکن، ما ايّوب را شکيبا يافتيم، چه بندة خوبي 

و بندگان ما  ﴾44﴿کار بود. گمان او بسيار توبهبود بي

کن که توانمند و ابراهيم و اسحاق و يعقوب را ياد 

را با صفت خاصّي ما آنان ﴾45﴿داراي بينش بودند. 

و  ﴾46﴿ويژگي بخشيديم که ياد سراي آخرت بود. 

 ﴾47﴿گمان آنان نزد ما از برگزيدگان نيک بودند. بي

را و اسماعيل ويسع و ذالکفل را ياد کن و همگي آنان

اين يادي )از ايشان( است و  ﴾48﴿از نيکان بودند. 

هاي باغ ﴾49﴿اً پرهيزگاران سرانجام نيک دارند. مسلّم

هاي )آنها( براي جاودان )بهشتي( درحاليکه دروازه

زنند و در آنجا تکيه مي ﴾51﴿آنان گشوده است. 

طلبند. هاي زيادي را ميهاي فراوان و نوشيدنيميوه

و در نزد آنان زناني هستند که تنها به  ﴾51﴿

سن و سال ي همدوزند و همگشوهرانشان چشم مي

اين چيزهايي است که براي روز  ﴾52﴿باشند. مي

 ﴾53﴿شد. حساب و کتاب به شما وعده داده مي

گمان اين عطا و روزي ماست و هرگز پايان ندارد. بي

اين )پاداش پرهيزگاران است( و امّا سرکشان بد  ﴾54﴿

و آن دوزخ است که بدانجا  ﴾55﴿ .سرانجامي دارند

سوزند و چه بد جايگاهي است!. مي آيند و بداندرمي

را بايد بچشند اين آب داغ و خونابه است که آن ﴾56﴿

هاي گونه انواع عذابو از اين ﴾57﴿و بخورند. 

)به آنان گويند:( اين گروهي   ﴾58﴿ديگري دارند. 

است که همراه شما به دوزخ درآيند ـ خوش نيامدند و 

شوند. يخوش نبينند ـ آنان با آتش دوزخ سوخته م

گويند: بلکه شما خوش نيامديد، شما بوديد مي ﴾59﴿

سوي راهي که ما را دچار که ما را دعوت نموديد به

و  ﴾61﴿اين سرنوشت نمود، پس بدجايگاهي است. 

گونيد: پروردگارا! هرکس سبب شد که دچار اين مي

سرنوشت شويم عذاب او را در آتش دوزخ چندين 

 ﴾61﴿برابر گردان. 
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  ُ حَن َوَقال ُهم م   َما نَلَا ََل نََرىَٰ رحَجاَل  ُكنها َنُعدُّ
ْ وا

ارح  َ ۡشح
َ مح َزاَغتح َعنحُهُم  ٦٢ٱۡلح

َ
رحيًّا أ خح َنَُٰهمح سح

َذح َّته
َ
أ

بحَصَُٰر 
َ لح ٱنلهارح  ٦٣ٱۡلح هح

َ
حَك َۡلَق   ََّتَاُصُم أ َٰل قُلح  ٦٤إحنه َذ
 ُ ۖۡ َوَما محنح إحَلٍَٰه إحَله ٱَّلله ر  ۠ ُمنذح نَا

َ
ٓ أ َما اُر إحنه ُد ٱلحَقهه َٰحح ٱلحَو
َُٰر  ٦٥ َعزحيُز ٱلحَغَٰه

ۡرضح َوَما بَيحَنُهَما ٱلح
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح َربُّ ٱلسه

يٌم  ٦٦ رحُضوَن  ٦٧قُلح ُهَو َنَبٌؤاْ َعظح نُتمح َعنحُه ُمعح
َ
َما  ٦٨أ

ُموَن  َٰٓ إحذح ََيحَتصح َ لَعح
َ َمََلح ٱۡلح

ح حٱل ِۢم ب
َ محنح عحلح إحن  ٦٩ََكَن َلح

بحنٌي  يُوَۡحَٰٓ إحََله  ير  مُّ ۠ نَذح نَا
َ
ٓ أ َما نه

َ
ٓ أ إحذح قَاَل َربَُّك  ٧٠إحَله

حن طحني   ا م  ح َخَٰلحُقُۢ بََّش 
َمَلَٰٓئحَكةح إحّن 

حلح يحُتُهۥ  ٧١ل حَذا َسوه فَإ
يَن  دح ْ ََلُۥ َسَٰجح وۡحح َفَقُعوا ُت فحيهح محن رُّ  ٧٢َوَنَفخح

َُعوَن  َجح
َ
َمَلَٰٓئحَكُة ُُكُُّهمح أ

ح ٓ  ٧٣فََسَجَد ٱل  إحبحلحيَس إحَله
َٰفحرحيَن  َك

ََبَ َوََكَن محَن ٱلح َتكح إحبحلحيُس َما  ٧٤ٱسح قَاَل َيَٰٓ
مح 
َ
ََبحَت أ َتكح سح

َ
ۖۡ أ ُت بحَيَديه حَما َخلَقح ُجَد ل ن تَسح

َ
َمَنَعَك أ

َتّنح محن  ٧٥ُكنَت محَن ٱلحَعالحنَي  حنحُه َخلَقح نَا۠ َخيح  م 
َ
َقاَل أ
َتُهۥ محن طحني   ار  وََخلَقح

حنهَك  قَاَل  ٧٦نه ُرجح محنحَها فَإ فَٱخح
يم   حينح  ٧٧رَجح ٓ إحََلَٰ يَوحمح ٱل  َنِتح يحَك لَعح

قَاَل  ٧٨ِإَونه َعلَ
ٓ إحََلَٰ يَوحمح ُيبحَعُثوَن  رح يح نظح

َ
ح فَأ حنهَك محَن  ٧٩َرب  قَاَل فَإ

ُمنَظرحيَن 
ح لُومح  ٨٠ٱل حَمعح حَوقحتح ٱل قَاَل  ٨١إحََلَٰ يَوحمح ٱل

وحيَ 
غح
ُ
تحَك َۡل َعحنَي فَبحعحزه َجح

َ
إحَله عحَباَدَك محنحُهُم  ٨٢نهُهمح أ

نَي  لَصح حُمخح  ٨٣ٱل
 
 
 
 
 

بينيم که را نمي و گفتند: ما را چه شده است کساني

را به آيا آنان ﴾62﴿دانستيم؟. را از بدان ميآنان

که چشمان ما ايشان را گرفتيم؟ و يا اينريشخند مي

خاصمة دوزخيان گمان اين مبي ﴾63﴿توانند ببينند. نمي

دهنده هستم و بس، و بگو: من تنها بيم ﴾64﴿حق است. 

هيچ معبود به حقّي جز خداوند يگانه و چيره وجود 

ها و زمين و آنچه ميان پروردگار آسمان ﴾65﴿ندارد. 

بگو:  ﴾66﴿ آن دو است. )خداوند( توانمند آمرزگار.

شما از آن روي  ﴾67﴿آن خبر بزرگي است. 

من از مأل اعلي )و فرشتگان عالم  ﴾68﴿گردانيد. مي

کنند خبري ندارم. که با همديگر گفتگو ميباال( وقتي

شود مگر بدان خاطر که به من وحي نمي ﴾69﴿

که پروردگارت وقتي ﴾71﴿اي آشکار هستم. دهندهبيم

به فرشتگان گفت: همانا من انساني از گل خواهم 

ن دادم و را سر و ساماکه آنپس هنگامي ﴾71﴿آفريد. 

از روح خود در او دميدم در برابرش سجده ببريد. 

 ﴾73﴿پس همة فرشتگان جملگي سجده بردند.  ﴾72﴿

 ﴾74﴿جز ابليس که تکبّر ورزيد و از کافران شد. 

)خداوند( فرمود: اي ابليس! چه چيزي تو را بازداشت 

ام سجده از اينکه براي آنچه با دو دست خود آفريده

 ﴾75﴿يا از بلندپايگان هستي؟!. کني؟ تکبّر ورزيدي 

اي و او گفت: من از او بهتر هستم، مرا از آتش آفريده

)خداوند( فرمود: از آن   ﴾76﴿ .ايرا از گل آفريده

و  ﴾77﴿اي. راستي تو رانده شدهبيرون شو که به

 ﴾78﴿گمان تا روز جزا نفرين من بر تو خواهد بود. بي

ن برانگيخته گفت: پروردگارا! تا روزي که بندگا

گفت: همانا تو از مهلت  ﴾79﴿شوند مرا مهلت بده. مي

گفت: پس  ﴾81﴿تا روز زمان معيّن.  ﴾81﴿يافتگاني. 

را گمراه سوگند به عزّت و عظمت تو که همگي آنان

 ﴾83﴿مگر آن بندگان مخلص تو را.  ﴾82﴿کنم. مي
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قُوُل 
َ
َقه أ َقُّ َوٱۡلح نه َجهَ  ٨٤قَاَل فَٱۡلح

َ
َِل مح
َ
نهَم محنَك َۡل
َعحنَي  َجح

َ
ن تَبحَعَك محنحُهمح أ سح  ٨٥َومحمه

َ
ٓ أ لُُكمح قُلح َما

حفحنيَ  حُمَتَُك  نَا۠ محَن ٱل
َ
ر  َوَمآ أ جح

َ
إحنح ُهَو إحَله  ٨٦ َعلَيحهح محنح أ

حلحَعَٰلَمحنَي  ر  ل  َد ححيِۢن  ٨٧ذحكح هُۥ َبعح
َ
لَُمنه َنَبأ   ٨٨َوتَلَعح

 
 
 

َمرح   ُسوَرةُ الزُّ
ح  يمح ِمۡسِب ٱَّلله   ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح

َكحيمح  َعزحيزح ٱۡلح
ح ٱلح كحَتَٰبح محَن ٱَّلله

إحنهآ  ١تََنحيُل ٱلح
 ُ ا َله َ ُُمحلحص  ُبدح ٱَّلله ح فَٱعح َق 

حٱۡلح كحَتََٰب ب
ٓ إحََلحَك ٱلح َا نَزنلح

َ
أ

حيَن  ْ محن  ٢ٱل  َُذوا حيَن ٱَّته حُصْۚ َوٱَّله َال
حيُن ٱۡلح ح ٱل  ه ََل َّللح

َ
أ
 ٓ حهۦح ح ُزلحََفَٰٓ ُدون حُبونَآ إحََل ٱَّلله َُقر   َلح

ُبُدُهمح إحَله َآَء َما َنعح َلح وح
َ
أ

َ َُيحُكُم بَيحَنُهمح ِفح َما ُهمح فحيهح ََيحَتلحُفوَنُۗ إحنه  إحنه ٱَّلله
دحي َمنح ُهوَ  َ ََل َيهح ار   ٱَّلله ُ  ٣َكَٰذحب  َكفه َراَد ٱَّلله

َ
لهوح أ

َطََفَٰ  صح ا َله َذ َوَل  ن َيتهخح
َ
ْۚ  أ ا ََيحلُُق َما يََشآُء محمه

اُر  ُد ٱلحَقهه َٰحح ُ ٱلحَو ۖۥۡ ُهَو ٱَّلله َمََٰوَٰتح  ٤ُسبحَحََٰنُه َخلََق ٱلسه
حُر   ٱنلهَهارح َوُيَكو 

حَل لََعَ حُر ٱَله حِۖ يَُكو  َق 
حٱۡلح ۡرَض ب

َ َوٱۡلح
 ََيحرحي 

ۖۡ ُك   َس َوٱلحَقَمَر مح َر ٱلشه ِۖ وََسخه حلح
ٱنلهَهاَر لََعَ ٱَله

جَ 
َ
َُٰر ۡلح َعزحيُز ٱلحَغَٰه

ََل ُهَو ٱلح
َ
َسمًّ  أ  ٥ل  مُّ

 
 
 
 

 

 ﴾84﴿گويم. گفت: پس )اين( حقّ است و حق را مي

که از تو به يقين دوزخ را هم از تو و هم از کساني

بگو: من در مقابل  ﴾85﴿پيروي کنند پر خواهم کرد. 

طلبم، و از )رساندن( قرآن هيچ پاداشي از شما نمي

اين )قرآن(  ﴾86﴿ن نبوّت هم( نيستم. مدّعيان )دروغي

را و حتماً خبر آن ﴾87﴿جز پندي براي جهانيان نيست. 

 ﴾88﴿بعد از مدّت زماني خواهيد دانست. 
 

 سوره زمر
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

فرو فرستادن )اين( کتاب از سوي خداوند توانمند 

گمان ما کتاب را به حقّ بر تو بي ﴾1﴿باحکمت است. 

ايم، پس خدا را پرستش کن و دين خود را ازل کردهن

بدانکه پرستش ناب از آن  ﴾2﴿براي او خالص گردان. 

اند جاي او دوستاني گرفتهخداست و کساني که به

کنيم مگر براي آنکه را پرستش نميگويند:( ما آنان)مي

ما را به خداوند نزديک گردانند. خداوند ميان ايشان 

ورزند داوري آن اختالف مي دربارة چيزي که در

گمان خداوند دروغگوي ناسپاس را خواهد کرد، بي

خواست اگر خداوند مي ﴾3﴿کند. هدايت نمي

آفريند فرزندي بگيرد از ميان چيزهايي که خود مي

گزيد. او پاک و منزّه و خداوند کسي يا چيزي را برمي

ها و زمين خداوند آسمان ﴾4﴿يگانه و پيروزمند است. 

به حق آفريده است، شب را بر روز و روز را بر شب  را

گستراند و خورشيد و ماه را فرمانبردار کرده است و مي

هريک تا زمان معيّني در حرکت خواهد بود. بدانکه 

 ﴾5﴿اوست پيروزمند آمرزگار. 
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َدة  ُثمه َجَعَل محنحَها َزوحَجَها  س  َوَٰحح حن نهفح َخلََقُكم م 
حنَ  نَزَل لَُكم م 

َ
ِۚ ََيحُلُقُكمح ِفح  َوأ َوَٰج  زح

َ
نحَعَٰمح ثََمَٰنحَيَة أ

َ ٱۡلح
ق  ِفح ُظلَُمَٰت  

دح َخلح حنُۢ َبعح ا م  َهَٰتحُكمح َخلحق  مه
ُ
ُبُطونح أ

حُملحُكۖۡ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَوۖۡ  ُ َربُُّكمح ََلُ ٱل َٰلحُكُم ٱَّلله ِۚ َذ ثََلَٰث 
فُوَن  َ َٰ تُِصح ّنه

َ
َ غَ  ٦فَأ  فَإحنه ٱَّلله

ْ ُفُروا ٌّ إحن تَكح ّنح
ُكُرواْ  ۖۡ ِإَون تَشح َر ح ٱلحُكفح ۖۡ َوََل يَرحََضَٰ لحعحَبادحه َعنُكمح
ْۚ ُثمه إحََلَٰ  َرىَٰ خح

ُ
َر أ ُۗ َوََل تَزحُر َوازحَرة  وحزح ُكمح

يَرحَضُه لَ
َملُوَنْۚ  حَما ُكنُتمح َتعح حُئُكم ب ُعُكمح َفُينَب  رحجح حُكم مه َرب 

ُدورح  حَذاتح ٱلصُّ ُۢ ب نَسََٰن ۞ِإَوَذا مَ  ٧إحنهُهۥ َعلحيُم ح
سه ٱۡلح

حنحُه  َمة  م  حعح ََلُۥ ن ُۡض   َدََع َربهُهۥ ُمنحيًبا إحََلحهح ُثمه إحَذا َخوه
ا  نَداد 

َ
ح أ ه ْ إحََلحهح محن َقبحُل وََجَعَل َّللح ُعٓوا َ َما ََكَن يَدح نََسح

رحَك قَلحيًَل إحنهَك  حُكفح  َتَمتهعح ب
له َعن َسبحيلحهحۚۦْ قُلح ُضح ح

َل 
َحَٰبح  صح

َ
نح ُهوَ  ٨ٱنلهارح محنح أ مه

َ
حلح  أ

َٰنحٌت َءانَآَء ٱَله َق
حهحۗۦُ قُلح  ََة َرب   رَۡحح

ْ َرةَ َوَيرحُجوا ا َُيحَذُر ٱٓأۡلخح حم  ا َوقَآئ د  َساجح
لَُموَنُۗ إحنهَما  حيَن ََل َيعح لَُموَن َوٱَّله حيَن َيعح َتوحي ٱَّله  يَسح

َهلح
َبَٰبح 

لح
َ ْ ٱۡلح ْولُوا

ُ
ُر أ حيَن َءاَمُنواْ  قُلح تََٰيَٰعحَبادح  ٩َيَتَذكه ٱَّله

 ُۗ َيا َحَسَنة  نح ح ٱلُّ ه ْ ِفح َهَٰذح َسُنوا حح
َ
حيَن أ حَّله ْۚ ل ْ َربهُكمح ٱتهُقوا

ح  حَغيح رَُهم ب جح
َ
وَن أ ُ ََٰبح ُۗ إحنهَما يَُوِفه ٱلصه َعٌة ح َوَٰسح ۡرُض ٱَّلله

َ
َوأ

َساب    ١٠حح

 

 

 
 

 

 

 

 

شما را از يک تن آفريد سپس همسرش را از آن پديد 

رپايان هشت نوع براي شما آفريد. او آورد و از چها

هاي هاي مادرانتان درميان تاريکشما را در شکم

بخشد. کسيکه چنين هاي پياپي ميگانه آفرينشسه

کند اهلل است و پروردگار شما است و فرمانروايي از مي

آن اوست، معبود به حقي جز او نيست. پس چگونه 

د )بدانيد اگر کافر گردي ﴾6﴿شويد؟!. برگردانده مي

نياز است ولي کفر را گمان خداوند از شما بيکه( بي

پسندد. و اگر سپاس بگزاريد براي بندگان خود نمي

کس بار گناهان ديگري پسندد. و هيچرا برايتان ميآن

سوي گاه بازگشت همة شما بهکشد، آنرا بر دوش نمي

پروردگارتان خواهد بود، سپس شما را به آنچه 

گمان او به راز دلها دانا دهد. بير ميکرديد خبمي

و هرگاه به انسان گزندي برسد  ﴾7﴿است. 

کنان رو به خواند و زاريپروردگارش را به فرياد مي

که از سوي خود آورد، سپس هنگاميدرگاه او مي

نعمتي به او ببخشد آن )مصيبتي( را که در دفع آن بيشتر 

و براي  کندکرد، فراموش ميبه درگاه او دعا مي

دهد تا از اره او گمراه سازد. خداوند همتاياني قرار مي

گمان مند شو، بيبگو: اندک زماني از کفر خود بهره

)آيا چنين شخص مشرکي که  ﴾8﴿تو از دوزخياني. 

که در اوصافش را بيان کرديم بهتر است( يا کسي

پردازد کنان و ايستاده به عبادت مياوقات شب سجده

ترسد و به بخشايش آخرت ميدرحاليکه از 

دانند و پروردگارش اميد دارد؟ بگو: آيا آنان که مي

دانند برابرند؟. تنها خردمندان پند آنان که نمي

)اي پيامبر!( بگو: اي بندگان مؤمن من!  ﴾9﴿پذيرند. مي

که نيکي کنند در از پروردگارتان پروا بداريد، کساني

زمين خدا فراخ شود، و همين جهان به ايشان نيکي مي

است، قطعاً به شکيبايان پاداششان به تمام و کمال و 

 ﴾11﴿شود. بدون حساب داده مي
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حيَن  ُ ٱل  ا َله َ ُُمحلحص  ُبَد ٱَّلله عح
َ
نح أ
َ
محرحُت أ

ُ
ٓ أ  ١١قُلح إحّن ح

لحمحنَي  حُمسح َل ٱل وه
َ
ُكوَن أ

َ
نح أ
َ
محرحُت ۡلح

ُ
ٓ  ١٢َوأ قُلح إحّن ح

ح  َخاُف إحنح َعَصيحُت َرَب 
َ
يم   أ ٍم َعظح قُلح  ١٣ َعَذاَب يَوح

ُۥ دحيّنح 
ا َله ُبُد ُُمحلحص  عح

َ
َ أ ئحُتم  ١٤ٱَّلله ْ َما شح ُبُدوا فَٱعح

حهحۗۦُ  حن ُدون نُفَسُهمح  م 
َ
ٓواْ أ ُ حيَن َخِسح حيَن ٱَّله َخَِٰسح

قُلح إحنه ٱلح
ُمبحنُي 

ح اُن ٱل َ ُِسح حَك ُهَو ٱۡلح َٰل ََل َذ
َ
لحيهحمح يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح  أ هح

َ
َوأ
١٥  َ ْۚ ل حَن ٱنلهارح َومحن َِتحتحهحمح ُظلَل  ل  م 

حن فَوحقحهحمح ُظلَ ُهم م 
ۚۥْ تََٰيَٰعحَبادح فَٱتهُقونح  َباَدهُ حهۦح عح ُ ب حُف ٱَّلله حَك َُيَو  َٰل  ١٦َذ

ْ إحََل  نَابُٓوا
َ
ُبُدوَها َوأ ن َيعح

َ
َُٰغوَت أ ْ ٱلطه َتنَُبوا حيَن ٱجح َوٱَّله
ح عحَبادح  ح ْۚ فَبَّش  ىَٰ َ ح لَُهُم ٱلحبُّشح َتمحُعوَن  ١٧ ٱَّلله حيَن يَسح ٱَّله

 ۡۖ ُ َُٰهُم ٱَّلله حيَن َهَدى ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله
ُ
ۥْٓۚ أ َسَنُه حح

َ
َل َفَيتهبحُعوَن أ َقوح

ٱلح
َبَٰبح 

لح
َ ْ ٱۡلح ْولُوا

ُ
ْوَلَٰٓئحَك ُهمح أ

ُ
َفَمنح َحقه َعلَيحهح  ١٨َوأ

َ
أ

نَت تُنقحُذ َمن ِفح ٱنلهارح 
َ
فَأ
َ
َعَذابح أ

نح  ١٩َُكحَمُة ٱلح َلَٰكح
حينَ  حيهة   ٱَّله بحن حن فَوحقحَها ُغَرف  مه اْ َربهُهمح لَُهمح ُغَرف  م  َقوح ٱته

 ُ ح ََل َُيحلحُف ٱَّلله َد ٱَّلله ۖۡ وَعح نحَهَُٰر
َ ََتحرحي محن َِتحتحَها ٱۡلح

حمحيَعاَد  َمآءح َمآء   ٢٠ٱل نَزَل محَن ٱلسه
َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَمح تََر أ

َ
أ

ۡرضح ُثمه 
َ حهۦح َزرحَع   فََسلََكُهۥ يََنَٰبحيَع ِفح ٱۡلح َُيحرحُج ب

ا ُثمه ََيحَعلُُهۥ  َفر   َُٰه ُمصح ى َٰنُُهۥ ُثمه يَهحيُج َفََتَ َو
لح
َ
حَتلحًفا أ ُمُّ

َبَٰبح 
لح
َ ْولح ٱۡلح

ُ
َرىَٰ ۡلح حَك ََّلحكح َٰل ْۚ إحنه ِفح َذ  ٢١ُحَطًَٰما

 
 
 
 
 
 

ام که خدا را بپرستم و پرستش را بگو: من فرمان يافته

ام به آنکه يافتهو فرمان  ﴾11﴿خاص او گردانم. 

بگو: من اگر  ﴾12﴿نخستين )کس از( مسلمانان باشم. 

از پروردگارم نافرماني کنم از عذاب روزي بزرگ 

کنم درحاليکه بگو: خدا را بندگي مي ﴾13﴿ترسم. مي

پس هرچه  ﴾14﴿. گردانمپرستش را براي او خالص مي

جاي او پرستش کنيد. بگو: خواهيد بهرا که مي

اقعي کساني هستند که خود و خاندانشان را زيانکاران و

در روز قيامت زيانبار کنند. بدانکه اين است زيان 

هايي از آتش و در باالي سرشان سايبان ﴾15﴿آشکار. 

هايي از آتش دارند، اين چيزي زير پاهايشان سايبان

ترساند. اي است که خداوند با آن بندگانش را مي

که از و کساني ﴾16﴿بندگانم! از من پروا بداريد. 

سوي خدا عبادت طاغوت دوري گزيده و رو به

اند ايشان را بشارت باد. پس آن بندگانم را مژده آورده

شنوند آنگاه از ها را ميکه سخنکساني ﴾17﴿باد. 

که خداوند کنند، اينانند کسانيبهترينش پيروي مي

آيا   ﴾18﴿هدايتشان کرده و ايشانند خردمندان. 

مان عذاب دربارة او قطعي و محقّق گشته که فرکسي

تواني کسي را است )اميد رهايي دارد؟( پس آيا تو مي

امّا کساني که  ﴾19﴿ که در آتش است نجات دهي؟.

اند داراي قصرها و تقواي پروردگارشان را پيشه کرده

اند و در هاي هستند که باالي يکديگر ساخته شدهکاخ

دهد ن وعده را خدا ميزير آن رودبارها جاري است. اي

اي آيا نينديشده ﴾21﴿کند. و خدا وعده را خالف نمي

را به گاه آنکه خداوند از آسمان آبي فرو فرستاد، آن

هايي در زمين راه داد، سپس به وسيلة آن صورت چشمه

هاي گوناگون انواع سبزه زارها و کشتزارها را با رنگ

رد رنگ را زگردد، و آنروياند، سپس خشک ميمي

گمان سازد. بيبيني آنگاه آنها را خشک و پر پر ميمي

 ﴾21﴿در اين براي خردمندان پندي است. 
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حن  َٰ نُور  م 
َلَٰمح َفُهَو لََعَ سح ح

حَلح َرهُۥ ل ُ َصدح َح ٱَّلله َفَمن َۡشَ
َ
أ

ْوَلَٰٓئحَك 
ُ
حْۚ أ رح ٱَّلله

حن ذحكح َيةح قُلُوُبُهم م  حلحَقَٰسح حهحۚۦْ فََويحل  ل  ب  ره
بحنٍي  ِفح َضَلَٰل   ا  ٢٢مُّ يثح كحَتَٰب  َدح َسَن ٱۡلح حح

َ
َل أ ُ نَزه ٱَّلله

َن  حيَن ََيحَشوح َشعحرُّ محنحُه ُجلُوُد ٱَّله َ َتقح َثاّنح ا مه بحه  تََشَٰ مُّ
حَك  َٰل حْۚ َذ رح ٱَّلله

َربهُهمح ُثمه تَلحنُي ُجلُوُدُهمح َوُقلُوُبُهمح إحََلَٰ ذحكح
ْۚ وَ  حهۦح َمن يََشآُء ي ب دح ح َيهح ُ ُهَدى ٱَّلله لحلح ٱَّلله َمن يُضح

هحهۦح ُسوَٓء  ٢٣َفَما ََلُۥ محنح َهاٍد  حوَجح َفَمن َيتهَّقح ب
َ
أ

َٰلحمحنَي ُذوقُواْ َما ُكنُتمح  حلظه َعَذابح يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةحِۚ َوقحيَل ل
ٱلح

ُبونَ  سح َُٰهُم  ٢٤ تَكح تَى
َ
حيَن محن َقبحلحهحمح فَأ

َب ٱَّله َكذه
ُعرُ  ُ  ٢٥وَن ٱلحَعَذاُب محنح َحيحُث ََل يَشح َذاَقُهُم ٱَّلله

َ
فَأ

ْۚ لَوح  ََبُ كح
َ
َرةح أ ۖۡ َولََعَذاُب ٱٓأۡلخح َيا نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ َي ِفح ٱۡلح حزح

ٱۡلح
لَُموَن  ْ َيعح حلنهاسح ِفح َهََٰذا  ٢٦ََكنُوا بحَنا ل َولََقدح َۡضَ

ُروَن  ح َمَثل  لهَعلهُهمح َيَتَذكه
قُرحَءانًا  ٢٧ٱلحُقرحَءانح محن ُك 
 َ حيًّا َغيح ُ  ٢٨ ذحي عحَوج  لهَعلهُهمح َيتهُقوَن َعَرب َۡضََب ٱَّلله

ا  ََكُٓء ُمتََشَٰكحُسوَن َورَُجَل  َسلَم  َمَثَل  رهُجَل  فحيهح ُۡشَ
ََثُُهمح  كح

َ
حْۚ بَلح أ ه ُد َّللح َمح

َتوحَيانح َمَثًَلْۚ ٱۡلح  يَسح
حرَُجٍل َهلح ل 

لَُموَن  حُتونَ  ٢٩ََل َيعح ي  حت  ِإَونهُهم مه ُثمه  ٣٠ إحنهَك َمي 
ُموَن  حُكمح ََّتحَتصح قحَيََٰمةح عحنَد َرب 

 ٣١إحنهُكمح يَوحَم ٱلح
 
 
 
 
 
 
 

که خداوند دلش را براي )پذيرش( اسالم آيا کسي

گشوده است و او از سوي پروردگارش  از نوري 

برخوردار است )چون سنگدالن است؟( واي بر کساني 

يابد! يهاي سنگيني دارند و ياد خدا بدانها راه نمکه دل

خداوند بهترين  ﴾22﴿اينان در گمارهي آشکارند. 

سخن را نازل کرده است، کتابي که همگون و مکرّر 

ترسند از هاي آنانکه از پروردگارشان مياست. پوست

ها و افتد، آنگاه پوست)شنيدن( آن به لرزه مي

شود. اين هدايت الهي هايشان با ياد خدا نرم ميدل

ا بخواهد در پرتو آن راهياب است و خداوند هرکه ر

سازد و هرکس را که خدا گمراه سازد راهنما و مي

که در پس آيا کسي ﴾23﴿هدايتگري نخواهد داشت. 

اش سختي عذاب را از خود دور روز قيامت با چهره

نمايد )همچون کسي است که خويشتن را از آن مي

شود: بچشيد دارد؟!(، و به ستمکاران گفته ميايمن مي

آنان )هم( که  ﴾24﴿ايد. يفر( کارهايي را که کرده)ک

پيش از ايشان بودند )پيامبران را( تکذيب کردند در 

دانستند گريبانگيرشان شد. که نمينتيجه عذاب از جايي

آنگاه خداوند خواري و رسوايي را در زندگاني  ﴾25﴿

تر است دنيا به آنان چشاند و قطعاً عذاب آخرت بزرگ

و به درستي که در اين قرآن  ﴾26﴿. دانستنداگر مي

 ﴾27﴿ايم، باشد که آنان پند پذيرند براي هر مثلي زده

هيچ کژي، باشد که آنان تقوي خدا را قرآن عربي، بي

خداوند مثالي زده است: مردي را که  ﴾28﴿پيشه کنند. 

بردة شريکاني است که پيوسته دربارة او به مشاجره و 

ه تنها براي يک شخص منازعه مشغولند و مردي را ک

است، آيا اين دو برابر و يکسانند؟ ستايش تنها خدا را 

)اي پيامبر( تو   ﴾29﴿دانند. سزات بلکه بيشتر آنان نمي

سپس  ﴾31﴿ميري و به يقين آنان نيز خواهند مرد. مي

شما روز قيامت نزد پروردگارتان  به نزاع و کشمکش 

 ﴾31﴿پردازيد. مي
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لَُم محمه  ظح
َ
قح ۞َفَمنح أ دح ح حٱلص  َب ب ح َوَكذه  ٱَّلله

ن َكَذَب لََعَ
َٰفحرحيَن  َك

حلح ى ل  لَيحَس ِفح َجَهنهَم َمثحو 
َ
ۥْٓۚ أ  ٣٢إحذح َجآَءهُ

ْوَلَٰٓئحَك ُهُم 
ُ
ٓ أ حهۦح َق ب قح َوَصده دح ح حٱلص  حي َجآَء ب

َوٱَّله
حُمتهُقوَن  حَك َجَزآُء  ٣٣ٱل َٰل ْۚ َذ حهحمح ا يََشآُءوَن عحنَد َرب  لَُهم مه

حمُ  نحنَي ٱل سح حي َعمحُلواْ  ٣٤حح  ٱَّله
َ
َوأ سح
َ
ُ َعنحُهمح أ حَر ٱَّلله َُكف  َلح

َملُوَن  ْ َيعح حي ََكنُوا َسنح ٱَّله حح
َ
حأ رَُهم ب جح

َ
زحَيُهمح أ  ٣٥َوَيجح

حيَن محن  حٱَّله حفُونََك ب ۖۥۡ َوُيَخو  حَكاٍف َعبحَدُه ُ ب لَيحَس ٱَّلله
َ
أ

ُ َفَما ََلُۥ محنح  لحلح ٱَّلله حهحۚۦْ َوَمن يُضح َوَمن  ٣٦َهاد  ُدون
حَعزحيز  ذحي  ُ ب لَيحَس ٱَّلله

َ
ُۗ أ ٍ
ل  ضح ُ َفَما ََلُۥ محن مُّ دح ٱَّلله َيهح

َمََٰوَٰتح  ٣٧ٱنتحَقام   نح َخلََق ٱلسه َُهم مه تلح
َ
حن َسأ َولَئ

ُعوَن محن  ا تَدح ُتم مه فََرَءيح
َ
ْۚ قُلح أ ُ ۡرَض ََلَُقولُنه ٱَّلله

َ َوٱۡلح
 ُ َ ٱَّلله َراَدّنح

َ
ح إحنح أ َََُٰٰت  ُدونح ٱَّلله ٍ َهلح ُهنه َكَٰشح حُۡض  ب

َتحهحۚۦْ  َُٰت رَۡحح َك سح ٍَة َهلح ُهنه ُممح حرَۡحح َراَدّنح ب
َ
وح أ
َ
ٓ أ ۦح حه ُۡض 

ُوَن  ح حُمَتَوُك  ُ ٱل ۖۡ َعلَيحهح َيَتَوَّكه ُ َ ٱَّلله بح  َحسح
قُلح تََٰيََٰقوحمح  ٣٨قُلح

لَُموَن  ۖۡ فََسوحَف َتعح َٰمحل  َٰ َمََّكنَتحُكمح إحّن ح َع
ْ لََعَ َملُوا ٱعح

لُّ َعلَيحهح َعَذاب   ٣٩ تحيهح َعَذاب  َُيحزحيهح َوَيحح
ح
َمن يَأ
قحيٌم   ٤٠مُّ
 
 
 
 
 

 

 

 

 

پس کيست ستمکارتر از کسيکه بر خدا دروغ بندد و 

حقيقت را چون به او رسد دروغ انگارد؟ آيا کافران در 

و کسيکه حقيقت و  ﴾32﴿جهنّم جايگاهي ندارند؟. 

رد، اينانند که را تصديق کراستي را با خود آورد و آن

آنان هرآنچه را بخواهند نزد  ﴾33﴿پرهيزگارند. 

پروردگارشان دارند، اين پاداش نيکوکاران است. 

اند از تا خداوند بدترين آنچه را که کرده ﴾34﴿

)کارنامة( آنان بزدايد و پاداششان را به )پاس( 

آيا  ﴾35﴿اند به آنها بدهد. کردهنيکوترين آنچه مي

اش کافي نيست؟ آنان تو را از دهخداوند براي بن

ترساند، و هرکس را که خدا گمراه کساني جز خدا مي

و هرکس را خدا  ﴾36﴿سازد او هدايتگري ندارد. 

اي ندارد، آيا خداوند چيرة رهنمود کند او گمراه کننده

و اگر از آنان بپرسي که  ﴾37﴿انتقام گيرنده نيست؟!. 

است؟ خواهند ها و زمين را آفريده چه کسي آسمان

گفت: خدا. بگو: آيا معتقديد چيزهايي که به جز خدا 

خوانيد اگر خدا بخواهد زيان و گزندي به به فرياد مي

توانند آن زيان وگزند خداوندي را من برساند آنها مي

برطرف سازند؟ و يا اگر خدا بخواهد لطف و مرحمتي 

توانند لطف و مرحمتش را در حق من روا دارد آنها مي

انع شوند؟! بگو: خدا مرا بس است، توکّل کنندگان م

بگو: اي قوم من! به  ﴾38﴿نمايند. تنها بر او توکّل مي

شيوة خود عمل کنيد من )نيز به شيوة خود( عمل 

)خواهيد  ﴾39﴿خواهم کرد، پس خواهيد دانست. 

دانست که( چه کسي عذاب خوارکننده به سراغش 

رد و عذابي خواهد آمد و خوار و رسوايش خواهد ک

 ﴾41﴿آيد. پاينده بر او فرود مي
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ِۖ َفَمنح  ح َق 
حٱۡلح حلنهاسح ب َتََٰب ل َا َعلَيحَك ٱلحكح نَزنلح

َ
ٓ أ ا إحنه

ۖۡ َوَمآ  لُّ َعلَيحَها حنهَما يَضح هحۖۦۡ َوَمن َضله فَإ سح َتَدىَٰ فَلحَنفح ٱهح
حَوكحيٍل  يحهحم ب

نَت َعلَ
َ
نَي  ٤١أ نُفَس حح

َ ُ َيَتَوِفه ٱۡلح ٱَّلله
ح  ت ِتح قَََضَٰ َموح

ُك ٱله سح ۖۡ َفُيمح ِتح لَمح َتُمتح ِفح َمَنامحَها
َها َوٱله

ِۚ إحنه  َسمًّ َجل  مُّ
َ
َرىَٰٓ إحََلَٰٓ أ خح

ُ ُل ٱۡلح حَموحَت َوُيرحسح َعلَيحَها ٱل
ُروَن  م  َيَتَفكه حَقوح حَك ٓأَلتََٰيَٰت  ل  َٰل ْ محن  ٤٢ِفح َذ َُذوا مح ٱَّته

َ
أ

َولَوح 
َ
ْۚ قُلح أ ح ُشَفَعآَء لحُكوَن َشيح ُدونح ٱَّلله ْ ََل َيمح ا ََكنُوا

قحلُوَن  ُۥ ُملحُك  ٤٣َوََل َيعح ۖۡ َله ا ََََٰٰعُة ََجحيع  ح ٱلشه ه ح قُل َّلل 
ِۖ ُثمه إحََلحهح تُرحَجُعوَن  ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ِإَوَذا ُذكحَر  ٤٤ٱلسه
محُنوَن  حيَن ََل يُؤح زهتح قُلُوُب ٱَّله

َ
َمأ َدهُ ٱشح ُ وَحح ٱَّلله

َرةحِۖ  حٱٓأۡلخح ۦٓ إحَذا ُهمح ب حهح حيَن محن ُدون ِإَوَذا ُذكحَر ٱَّله
وَن  ُ َتبحّشح ۡرضح  ٤٥يَسح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح َر ٱلسه قُلح ٱللهُهمه فَاطح
َ عحَبادحَك ِفح  نَت َِتحُكُم َبنيح

َ
َهََٰدةح أ َغيحبح َوٱلشه

َٰلحَم ٱلح َع
ْ فحيهح ََيحَتلحُفوَن  ْ  ٤٦َما ََكنُوا حيَن َظلَُموا حَّله نه ل

َ
َما  َولَوح أ

حهۦح محن ُسوٓءح  اْ ب َتَدوح ا َومحثحلَُهۥ َمَعُهۥ ََلفح ۡرضح ََجحيع 
َ ِفح ٱۡلح

ح َما لَمح  حَن ٱَّلله َعَذابح يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةحِۚ َوَبَدا لَُهم م 
ٱلح

ُبوَن    ٤٧يَُكونُواْ َُيحتَسح
 
 
 
 
 
 

 

 

گمان ما اين کتاب را براي )هدايت( مردم به حق بر بي

هرکس که هدايت يابد به نفع تو فرو فرستاديم. پس 

خود اوست و هرکس که گمراه گردد تنها به زيان خود 

 ﴾41﴿شود. و تو بر آنان نگهبان نيستي. گمراه مي

گيرد، و نيز ها را به هنگام مرگشان برميخداوند جان

آن )جاني( که نمرده است )آنرا( هنگام خوابش 

گيرد(، و )جاني را( که به مرگ آن حکم کرده )مي

دارد، و آن ديگر را تا زمان معيّني باقي است نگاه مي

هاي روشني براي گمان در اين امر نشانهگذارد، بيمي

جاي خداوند شفيعاني آيا به ﴾42﴿انديشمندان است. 

اند؟ بگو: گرچه هيچ کاري نتوانند انجام دهند و گرفته

گيريد(؟!. را شفيعان خود ميخرد نورزند )باز آنان

شفاعت، سراسر از آن خداست،  بگو: ﴾43﴿

ها و زمين از آن اوست، سپس فرمانروايي آسمان

و هرگاه  ﴾44﴿شويد. سوي خدا برگردانده ميبه

که به آخرت خداوند به تنهايي ياد شود کساني

شوند، و چون کساني جز او ياد آورند متنفرّ مينمي

بگو:  ﴾45﴿گردند. شوند بناگاه شاد و خوشحال مي

ها و زمين! اي آگاه از اي پديد آورندة آسمان خداوندا!

نهان و آشکار! تو ميان بندگانت در آنچه در آن 

و اگر هر  ﴾46﴿کني. کردند داوري مياختالف مي

آنچه در زمين است از آنِ ستمکاران باشد و مانند آن 

)نيز( همراهش باشد به يقين به خاطر سختي عذاب روز 

ازند. و از جانب خدا را بال گردان خود سقيامت آن

بردند. چيزي برايشان آشکار شود که گمانش را نمي

﴿47﴾  
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ح  حهۦح َوَبَدا لَُهمح َسي  ا ََكنُواْ ب حهحم مه اُت َما َكَسُبواْ وََحاَق ب
زحُءوَن  َتهح نَسََٰن ُۡض   َدََعنَا ُثمه إحَذا  ٤٨يَسح ح

َفإحَذا َمسه ٱۡلح
حنها قَاَل  َمة  م  حعح لحَنَُٰه ن َ  َخوه َٰ عحلحِۢمْۚ بَلح هح حيُتُهۥ لََعَ وت

ُ
َمآ أ إحنه

لَُموَن  ََثَُهمح ََل َيعح كح
َ
نه أ قَدح َقالََها  ٤٩فحتحَنة  َوَلَٰكح

ا ََكنُواْ  َّنَٰ َعنحُهم مه غح
َ
ٓ أ حيَن محن َقبحلحهحمح َفَما

ٱَّله
ُبوَن  سح ح  ٥٠يَكح َصاَبُهمح َسي 

َ
حيَن فَأ ْْۚ َوٱَّله اُت َما َكَسُبوا

 ْ ح  َظلَُموا يُبُهمح َسي  ُؤََلٓءح َسُيصح اُت َما َكَسُبواْ محنح َهَٰٓ
زحيَن  جح حُمعح َ يَبحُسُط  ٥١َوَما ُهم ب نه ٱَّلله

َ
ْ أ لَُمٓوا َو لَمح َيعح

َ
أ

م   حَقوح حَك ٓأَلتََٰيَٰت  ل  َٰل ْۚ إحنه ِفح َذ ُر دح حَمن يََشآُء َوَيقح َق ل حزح ٱلر 
محُنونَ  َ  ٥٢ يُؤح َسح

َ
حيَن أ َٰٓ ۞قُلح تََٰيَٰعحَبادحَي ٱَّله ْ لََعَ فُوا

فحُر  َ َيغح حْۚ إحنه ٱَّلله َةح ٱَّلله ْ محن رهۡحح َنُطوا هحمح ََل َتقح نُفسح
َ
أ

يُم  ْۚ إحنهُهۥ ُهَو ٱلحَغُفوُر ٱلرهحح نُوَب ََجحيًعا حيُبٓواْ  ٥٣ٱَّلُّ ن
َ
َوأ

تحَيُكُم 
ح
ن يَأ

َ
 ََلُۥ محن َقبحلح أ

ْ لحُموا سح
َ
حُكمح َوأ إحََلَٰ َرب 

نزحَل  ٥٤وَن ٱلحَعَذاُب ُثمه ََل تُنَِصُ 
ُ
َسَن َمآ أ حح

َ
ْ أ َوٱتهبحُعٓوا

تحَيُكُم ٱلحَعَذاُب 
ح
ن يَأ
َ
حن َقبحلح أ حُكم م  ب  حن ره إحََلحُكم م 
ُعُروَن  نُتمح ََل تَشح

َ
َتة  َوأ س   ٥٥َبغح ن َتُقوَل َنفح

َ
أ

ح ِإَون ُكنُت  َٰ َما فَرهطُت ِفح َجۢنبح ٱَّلله
ََتَٰ لََعَ َ تََٰيََٰحِسح

رحيَن  َٰخح   ٥٦لَمحَن ٱلسه
 
 

 

 

 

 

 

 

شود و و )کيفر( بدآنچه کرده بودند برايشان آشکار مي

را دربر گرفتند آنانآنچه را که به ياد تمسخر مي

هنگاميکه به انسان گزندي برسد ما را  ﴾48﴿گيرد. مي

خواند و هنگاميکه از سوي خود به او نعمتي به فرياد مي

را بنابر عطا کنيم خواهد گفت: جز اين نيست که آن

اند، چنين نيست بلکه اين شي که دارم به من دادهدان

دانند. نعمت وسيلة آزمايش است ولي بيشتر مردم نمي

اند که پيش همانا اين سخن را کساني هم گفته ﴾49﴿

از ايشان بودند امّا آنچه به دست آوردند بديشان سودي 

هايي که کرده بودند پس )کيفر( بدي ﴾51﴿نبخشيد. 

اند اني از اينان هم که ستم کردهبه آنان رسيد، و کس

کردند به آنان خواهد رسيد، و هايي که مي)کيفر( بدي

توانند )از عذاب الهي بگريزند و خداي را( هرگز نمي

اند که خداوند رزق و آيا ندانسته ﴾51﴿ناتوان کنند. 

روزي را براي هرکس که بخواهد گسترده و فراخ يا 

هايي اين نشانه گمان درگرداند؟ بيتنگ و کم مي

بگو: اي  ﴾52﴿آورند. که ايمان مياست براي کساني

ايد! از رحمت خدا بندگانم که بر خود اسراف کرده

نااميد نشويد، به راستي که خداوند همة گناهان را 

آمرزد، چرا که او بسيار آمرزگار و بس مهربان مي

سوي پروردگار خود برگرديد و و به ﴾53﴿است. 

د پيش از آنکه عذاب به شما برسد آنگاه تسليم او شوي

و پيش از آنکه ناگهان و  ﴾54﴿شويد. ياري نمي

زنيد عذاب به شما برسد از بهترين درحاليکه حدس نمي

چيزي که از سوي پروردگارتان براي شما فرو فرستاده 

که )مبادا( کسي بگويد:  ﴾55﴿شده است پيروي کنيد. 

ر حق خدا کرديم اي که دواي بر من به خاطر کوتاهي

  ﴾56﴿کنندگان بودم. گمان از مسخرهو بي
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حُمتهقحنَي  َّٰنح لَُكنُت محَن ٱل َ َهَدى نه ٱَّلله
َ
وح َتُقوَل لَوح أ

َ
 ٥٧أ

ُكوَن 
َ
ة  فَأ نه َلح َكره

َ
نَي تََرى ٱلحَعَذاَب لَوح أ وح َتُقوَل حح

َ
أ

نحنيَ  سح حُمحح بحَت بََلَٰ قَدح َجآَءتحَك َءاتََٰيَِٰتح فَكَ  ٥٨ محَن ٱل ذه
َٰفحرحيَن  َك

ََبحَت َوُكنَت محَن ٱلح َتكح حَها َوٱسح َوَيوحَم  ٥٩ب
 ْۚ ةٌ َوده سح ح وُُجوُهُهم مُّ حيَن َكَذبُواْ لََعَ ٱَّلله ٱلحقحَيََٰمةح تََرى ٱَّله

حيَن  ح ُمَتَكَب 
حلح ى ل  لَيحَس ِفح َجَهنهَم َمثحو 

َ
ُ  ٦٠أ َوُيَنّج ح ٱَّلله

حهحمح  حَمَفاَزت  ب
ْ ا حيَن ٱتهَقوح وُٓء َوََل ُهمح  ٱَّله ُهُم ٱلسُّ ََل َيَمسُّ
ء   ٦١َُيحَزنُوَن  ح َۡ ح 

َٰ ُك  ء ِۖ وَُهَو لََعَ ح َۡ ح 
ُ َخَٰلحُق ُك  ٱَّلله

حيَن  ٦٢َوكحيل   ۡرضح  َوٱَّله
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ُد ٱلسه ُۥ َمَقاَلح َله

وَن َكَفُرواْ أَِب ُ ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلحَخَِٰسح
ُ
ح أ قُلح  ٦٣تََٰيَٰتح ٱَّلله

 َ َفَغيح
َ
َجَٰهحلُوَن أ

َها ٱلح يُّ
َ
ُبُد أ عح

َ
ٓ أ ح
ُمُرٓو ي 

ح
ح تَأ َولََقدح  ٦٤ ٱَّلله

َت  كح َ ۡشح
َ
حنح أ حيَن محن َقبحلحَك لَئ

َ إحََلحَك ِإَوََل ٱَّله وۡحح
ُ
أ

حيَن  َخَِٰسح
َبَطنه َعَملَُك َوتَلَُكوَننه محَن ٱلح بَلح  ٦٥ََلَحح
َٰكحرحيَن  حَن ٱلشه ُبدح َوُكن م  َ فَٱعح َ َوَما قَ  ٦٦ٱَّلله َدُرواْ ٱَّلله

ا َقبحَضُتُهۥ يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح  ۡرُض ََجحيع 
َ ۦح َوٱۡلح رحه َحقه قَدح

ا  َُٰتُۢ بحَيمحينحهحۚۦْ ُسبحَحََٰنُهۥ َوتََعََٰلَٰ َعمه وحتَٰيه َُٰت َمطح َمََٰو َوٱلسه
حُكوَن    ٦٧يُّشح

 
 

 

 

 

 

 

 

 

کرد و ام مييا اينکه بگويد: اي کاش خداوندراهنمايي

يا چون عذاب را ببيند  ﴾57﴿دم. بواز پرهيزگاران مي

بگويد: کاش بازگشتي داشتم تا از نيکوکاران شوم. 

گمان آيات من به تو رسيد ولي آنها را آري! بي ﴾58﴿

تکذيب کردي و تکبّر ورزيدي و از زمرة کافران 

را که بر خداوند دروغ و ورز قيامت آنان ﴾59﴿گشتي. 

شده است. هايشان سياه اند خواهي ديد که چهرهبسته

و  ﴾61﴿آيا براي متکبران جايگاهي در دوزخ نيست؟. 

خداوند پرهيزگاران را به )پاس( رستگاريشان نجات 

رسد و اندوهگين دهد و عذاب به ايشان نميمي

خداوند آفرينندة همه چيز است و  ﴾61﴿گردند. نمي

هاي آسمان و کليد ﴾62﴿او بر همه چيز نگهبان است. 

که به آيات خدا کفر کسانيزمين از آن اوست و 

بگو: اي نادانان!  ﴾63﴿اند ايشان زيانکارند. ورزيده

دهيد که غير از خدا را بندگي آيا به من دستور مي

راستي که به تو و به کسانيکه پيش از و به ﴾64﴿کنم؟. 

ورزي کردارت نابود تو بودند وحي شد که اگر شرک

بلکه تنها  ﴾65﴿شود و از زيانکاران خواهي بود. مي

و خداوند  ﴾66﴿خدا را بپرست و از سپاسگزاران باش. 

را چنانکه سزاوار بزرگي اوست ارج ننهادند و ورز 

قيامت، سراسر زمين يکباره در مشت او قرار دارد و 

شود. او ها با دست راست او درهم پيچيده ميآسمان

گردانند پاک و منزّه است و از آنچه شريک )وي( مي

  ﴾67﴿برتر است. 
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َمََٰوَٰتح َوَمن ِفح  ورح فََصعحَق َمن ِفح ٱلسه َونُفحَخ ِفح ٱلصُّ
َرىَٰ َفإحَذا ُهمح  خح

ُ
ۖۡ ُثمه نُفحَخ فحيهح أ ُ ۡرضح إحَله َمن َشآَء ٱَّلله

َ ٱۡلح
حَها  ٦٨ قحَيام  يَنُظُرونَ  حُنورح َرب  ۡرُض ب

َ قَتح ٱۡلح َ ۡشح
َ
َوأ

ح  حٱنلهبحي  آْيَء ب كحَتَُٰب وَجح
َع ٱلح َ َوُوضح َهَدآءح َوُقَضح َن َوٱلشُّ

لَُموَن  ح وَُهمح ََل ُيظح َق 
حٱۡلح س   ٦٩بَيحَنُهم ب حَيتح ُكُّ َنفح َوُوف 

َعلُوَن  حَما َيفح لَُم ب عح
َ
ا َعمحلَتح وَُهَو أ حيَن  ٧٠مه يَق ٱَّله وَسح

َٰٓ إحَذا َجآُءوَها فُتحَحتح  ْ إحََلَٰ َجَهنهَم ُزَمًراۖۡ َحِته َكَفُرٓوا
َُٰبَها وَ  بحَو

َ
حنُكمح أ تحُكمح رُُسل  م 

ح
لَمح يَأ

َ
ٓ أ َقاَل لَُهمح َخَزَنُتَها

ُرونَُكمح لحَقآَء  حُكمح َوُينذح يحُكمح َءاتََٰيَٰتح َرب 
َيتحلُوَن َعلَ

تح َُكحَمُة  نح َحقه ْ بََلَٰ َوَلَٰكح يَوحمحُكمح َهََٰذاْۚ َقالُوا
َكَٰفحرحينَ 

َعَذابح لََعَ ٱلح
َٰ  ٧١ ٱلح بحَو

َ
ْ أ ُخلُٓوا َب قحيَل ٱدح

حيَن َجَهنه  ح ُمَتَكَب 
ح ۖۡ فَبحئحَس َمثحَوى ٱل حيَن فحيَها  ٧٢َم َخَِٰلح

َٰٓ إحَذا  َنهةح ُزَمًراۖۡ َحِته
ْ َربهُهمح إحََل ٱۡلح ا حيَن ٱتهَقوح يَق ٱَّله وَسح

َُٰبَها َوقَاَل لَُهمح َخَزَنُتَها َسَلٌَٰم  بحَو
َ
َجآُءوَها َوفُتحَحتح أ

حينَ  بحُتمح فَٱدحُخلُوَها َخَِٰلح ُد  ٧٣ َعلَيحُكمح طح َمح ْ ٱۡلح َوَقالُوا
 محَن 

ُ
أ ۡرَض نَتََبوه

َ َرَثَنا ٱۡلح وح
َ
َدهُۥ َوأ حي َصَدَقَنا وَعح ح ٱَّله ه َّللح

ُر ٱلحَعَٰمحلحنَي  جح
َ
َم أ ۖۡ فَنحعح َنهةح َحيحُث نََشآُء   ٧٤ٱۡلح

 
 

 

 

 

 

 

 

 

که در و در صور دميده خواهد شد پس کساني

 ميرند مگر کسيکه خداها و زمين هستند ميآسمان

شود پس بناگاه بخواهد. سپس دوباره در آن دميده مي

و زمين به نور  ﴾68﴿نگرند. خيزند و ميپا ميهمگي به

شود گردد و کتاب گذاشته ميپروردگارش روشن مي

شوند و به حق بين آنان و پيامبران و گواهان آودره مي

و به  ﴾69﴿شود. شود و به ايشان ستم نميداوري مي

اي آنچه کرده است به تمام و کمال هرکسي سزا و جز

کنند داناتر است. شود و او )=خدا( به آنچه ميداده مي

سوي دوزخ گروه گروه رانده و کافران به ﴾71﴿

که به آنجا رسند درهايش گشوده شوند و هنگاميمي

گويند: آيا پيامبراني از شود و نگهبانانش به آنان ميمي

هاي پروردگارتان را هخودتان به نزدتان نيامدند تا آي

براي شما بخوانند و شما را از روياروئي چنين روزي 

گويند: آري! ولي فرمان عذاب بر کافران بترسانند؟ مي

شود: از به ايشان گفته مي ﴾71﴿ثابت و قطعي گرديد. 

درهاي دوزخ داخل شويد درحاليکه که در آن جاودانه 

 ﴾72﴿ خواهيد بود. پس چه بد است جايگاه متکبران!.

که از پروردگارشان پروا داشتند گروه گروه و کساني

که به آنجا شوند و هنگاميسوي بهشت سوق داده ميبه

شود و شوند( و درهايش گشوده ميرسند )مسرور مي

گويند: درودتان باد! خوب نگهبانانش به آنان مي

ايد. پس خوش باشيد و ايد و به نيکي زيستهبوده

و )اهل بهشت(  ﴾73﴿يد. جاودانه به آن درآي

اش را در گويند: سپاس خداوندي راست که وعدهمي

ما داد، از  حق ما محقّق ساخت و سرزمين )بهشت( را به

گيريم، پس چه بهشت هرجا که بخواهيم مأوي مي

  ﴾74﴿نيک است پاداش نيکوکاران!. 
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ح  َعرحشح يَُسب 
لح ٱلح حنَي محنح َحوح َمَلَٰٓئحَكَة َحٓاف 

ح ُحوَن َوتََرى ٱل
ح  ه ُد َّللح َمح ِۚ َوقحيَل ٱۡلح ح َق 

حٱۡلح َ بَيحَنُهم ب ْۚ َوقَُضح حهحمح دح َرب  َمح ِبح
ح ٱلحَعَٰلَمحنَي   ٧٥َرب 

 
 ُسوَرةُ ََغفحرٍ 

يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

َعزحيزح ٱلحَعلحيمح  ١حٓم 
ح ٱلح كحَتَٰبح محَن ٱَّلله

 ٢تََنحيُل ٱلح
حلح ٱتله  ۢنبح َوقَاب

عحَقابح ذحي ََغفحرح ٱَّله
يدح ٱلح وحبح َشدح

ُي  حَمصح ِۖ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَوۖۡ إحََلحهح ٱل لح وح ٓ  ٣ٱلطه ُل ِفح َما يَُجَٰدح
ُررحَك َتَقلُُّبُهمح  ْ فَََل َيغح حيَن َكَفُروا ح إحَله ٱَّله َءاتََٰيَٰتح ٱَّلله

حَلَٰدح 
َزاُب محنُۢ ٤ِفح ٱبلح حح

َ بَتح َقبحلَُهمح قَوحُم نُوح  َوٱۡلح َكذه
ۖۡ َوَجََٰدلُواْ بَ  ُخُذوهُ

ح
َأ حهحمح َلح حرَُسول ِۢ ب ة مه

ُ
تح ُكُّ أ ۖۡ وََهمه هحمح دح عح

ۖۡ فََكيحَف ََكَن  ُتُهمح َخذح
َ
َقه فَأ حهح ٱۡلح  ب

ْ ححُضوا ُدح َبَٰطحلح َلح
حٱلح ب

حيَن  ٥عحَقابح  حَك لََعَ ٱَّله تح َُكحَمُت َرب  حَك َحقه َوَكَذَٰل
َحَُٰب ٱنلهارح  صح

َ
نهُهمح أ

َ
ْ أ ح  ٦َكَفُرٓوا يَن َُيحمحلُوَن ٱَّله

محُنوَن  حهحمح َوُيؤح دح َرب  َمح حُحوَن ِبح ََلُۥ يَُسب  َعرحَش َوَمنح َحوح
ٱلح

ء   ح َۡ َت ُكه  عح ْۖۡ َربهَنا َوسح حيَن َءاَمُنوا حَّله فحُروَن ل َتغح حهۦح َويَسح ب
 َسبحيلََك 

ْ َبُعوا ْ َوٱته حيَن تَابُوا حَّله فحرح ل ا فَٱغح َة  وَعحلحم  رهۡحح
يمح َوقحهحمح عَ  َحح  ٧َذاَب ٱۡلح

 
 
 
 
 

 

اند و بيني که پيرامون عرش حلقه زدهو فرشتگان را مي

به سپاس و ستايش پروردگار خود مشغولند و درميان 

شود: ستايش آنان به حق داوري شده و گفته مي

 ﴾75﴿خداوند جهانيان را سزاست. 
 

 سوره َغفر
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

دن اين کتاب از سوي خداوند فرو فرستا ﴾1﴿حا ميم. 

)خدايي که( آمرزگار گناه )و(  ﴾2﴿چيرة آگاه است. 

کيفر و صاحب نعمت )مي پذيرندة توبه )است(. سخت

باشد(. هيچ معبود به حقّي جز او نيست، بازگشت 

جز کافران در آيات  ﴾3﴿سوي اوست. )همه( به

کنند، پس آمد و رفت آنها در خداوند مجادله نمي

پيش از اينان قوم  ﴾4﴿ايد تو را فريفته سازد. شهرها نب

اند هايي که بعد از ايشان بودهها و گروهنوح و دسته

اند و هر امّتي آهنگ پيامبر خود کرد تا تکذيب کرده

او را بگيرد، و به ناحق حدال و نزاع ورزيد تا به وسيلة 

باطل، حق را نابود کنند ولي من ايشان را گرفتار 

و  ﴾5﴿ر که کيفر من چگونه بود؟!. ساختم ،پس بنگ

اينچنين فرمان پروردگارت بر کافران تحقّق يافت و آن 

که عرش را حمل کساني ﴾6﴿اينکه ايشان دوزخيانند. 

کنند و آنان که پيرامون )عرش( هستند به ستايش مي

گويند و به او ايمان دارند و پروردگارشان تسبيح مي

گويند:( و ميکنند )براي مؤمنان طلب آمرزش مي

پروردگارا! مهرباني و دانش تو همه چيز ار فرا گرفته 

اند و از راه تو پيروي را که توبه کردهاست، پس آنان

را از عذاب دوزخ حفظ کن. اند بيامرز و آناننموده

﴿7﴾ 
 



 سوره غافر                           471                                                      ترمجه معانى قرآن كريم     
 

 

ِتح وََعدتهُهمح َوَمن 
ٍن ٱله َٰتح َعدح لحُهمح َجنه دحخح

َ
َربهَنا َوأ

حهح  نَت َصلََح محنح َءابَآئ
َ
ْۚ إحنهَك أ َٰتحهحمح حتَٰيه هحمح َوُذر  َوَٰجح زح

َ
مح َوأ
َكحيُم  َعزحيُز ٱۡلح

ح  ٨ٱلح ي  ِۚ َوَمن تَقح َوقحهحُم ٱلسه اتح
ح  ي  ُز ٱلسه حَك ُهَو ٱلحَفوح َٰل ۚۥْ َوَذ حَتُه اتح يَوحَمئحذ  َفَقدح رَۡحح

يُم  ح  ٩ٱلحَعظح ُت ٱَّلله َن لََمقح ْ ُيَناَدوح حيَن َكَفُروا إحنه ٱَّله
كح 
َ
َن إحََل أ َعوح نُفَسُكمح إحذح تُدح

َ
تحُكمح أ قح ََبُ محن مه
ُفُروَن  يَمَٰنح َفَتكح ح

ح  ١٠ٱۡلح َمتهَنا ٱثحنََتنيح
َ
ٓ أ ْ َربهَنا قَالُوا

حَنا َفَهلح إحََلَٰ ُخُروج   حُذنُوب َنا ب
ََتَفح ح فَٱعح َييحَتَنا ٱثحنََتنيح حح

َ
َوأ

حن َسبحيل   ُ  ١١م  َ ٱَّلله ۥٓ إحَذا ُدعح نهُه
َ
حأ َٰلحُكم ب َدهُۥ َذ  وَحح

ح  َعلح 
ح ٱلح ه ُم َّللح ُكح ْْۚ فَٱۡلح محُنوا حهۦح تُؤح َكح ب ُتمح ِإَون يُّشح َكَفرح

َكبحيح 
حُل لَُكم  ١٢ٱلح حي يُرحيُكمح َءاتََٰيَٰتحهۦح َوُيََن 

ُهَو ٱَّله
حيُب  ُر إحَله َمن يُن ْۚ َوَما َيَتَذكه ا َمآءح رحزحق  حَن ٱلسه  ١٣م 

نيَ  َ ُُمحلحصح ْ ٱَّلله َٰفحُروَن  فَٱدحُعوا حيَن َولَوح َكرحَه ٱلحَك ََلُ ٱل 
وَح محنح  ١٤ َّقح ٱلرُّ

َرَجَٰتح ُذو ٱلحَعرحشح يُلح َرفحيُع ٱله
َر يَوحَم ٱتلهََلقح  ُنذح ۦح َلح َٰ َمن يََشآُء محنح عحَبادحه

ۦح لََعَ رحه مح
َ
أ
ء ْۚ  ١٥ ح َۡ ح محنحُهمح  يَوحَم ُهم َبَٰرحُزوَنۖۡ ََل ََيحََفَٰ لََعَ ٱَّلله

حَمنح ٱ
ارح ل  َقهه

دح ٱلح َٰحح ح ٱلحَو ه ۖۡ َّللح َوحَم حُملحُك ٱَلح  ١٦ل

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

هاي هميشه ماندگار بهشتي را به باغپروردگارا! و آنان

اي )نيز( هرکس از داخل گردان که به ايشان وعده داده

پدران و همسران و فرزندانشان را که درستکارند )به 

گمان شما چيره و همان بهشت داخل گردان( بي

دار، و ها نگهو آنها را از بدي ﴾8﴿احکمت هستي. ب

داري واقعاً به او ها نگهروز از کيفر بديهرکه را در آن

 ﴾9﴿. اي و اين است کاميابي بزرگرحم کرده

شوند ):که( قطعاً خدا بيش گمان کافران صدازده ميبي

از اينکه خودتان بر خويشتن خشمگين هستيد بر شما 

شديد ه ايمان فراخوانده ميخشمگين است چراکه ب

گويند: پروردگارا! ما مي ﴾11﴿ورزيديد. آنگاه کفر مي

را دوبار ميراندي و ما را دوبار زنده گرداندي، پس به 

ايم آيا راهي براي خارج گناهان خود اعتراف کرده

اين )کيفر( به آن خاطر است  ﴾11﴿شدن وجود دارد؟. 

شد انکار که چون وقتي خداوند به تنهايي ياد مي

شد باور کرديد و اگر براي خدا انبازي قرار داده ميمي

داشتيد، پس )اينک( داوري با خداوند واال و بزرگ مي

هاي خود را به او خدايي است که نشانه ﴾12﴿است. 

فرستد و نماياند و از آسمان براي شما روزي ميشما مي

 پذيرد.آورد پند نميسوي خدا( ميکه رو )بهجز کسي

پس خدا را به فرياد بخوانيد و عبادت و طاعت  ﴾13﴿

را خاص او بدانيد هرچند که کافران دوست نداشته 

خدا داراي مقامات باال و صاحب عرش  ﴾14﴿باشند. 

است، او وحي را به فرمان خود بر هرکس از بندگانش 

کند تا )شما را( از روز رويارويي که بخواهد نازل مي

آنان آشکار شوند چيزي از  کهروزي ﴾15﴿بترساند. 

فرمايد:( امروز ماند )خداوند ميآنان بر خدا پنهان نمي

فرمانروايي از آن چه کسي است؟ )در پاسخ 

فرمايد:( از آن خداوند يکتاي چيره و تواناست. مي

﴿16﴾ 
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ْۚ إحنه  َوحَم ْۚ ََل ُظلحَم ٱَلح حَما َكَسَبتح ب ۢ ب َوحَم َُتحَزىَٰ ُكُّ َنفح ٱَلح
َ ََسح  حَسابح ٱَّلله

رحُهمح يَوحَم ٱٓأۡلزحَفةح إحذح  ١٧يُع ٱۡلح نذح
َ
َوأ

َٰلحمحنَي محنح  حلظه محنَيْۚ َما ل رح َكَٰظح ََناجح
ى ٱۡلح ٱلحُقلُوُب َلَ

نُيح َوَما  ١٨َۡححيم  َوََل َشفحيع  ُيَطاُع  عح
َ حَنَة ٱۡلح ُم َخآئ

لَ َيعح
ُدوُر  حينَ  ١٩َُّتحَفح ٱلصُّ ِۖ َوٱَّله ح َق 

حٱۡلح َضح ب ُ َيقح  َوٱَّلله
َ ُهَو  ٍء  إحنه ٱَّلله حََشح ُضوَن ب ُعوَن محن ُدونحهۦح ََل َيقح يَدح

ُي  َصح محيُع ٱبلح ۡرضح  ٢٠ٱلسه
َ ْ ِفح ٱۡلح ُيوا َولَمح يَسح

َ
۞أ

 ْۚ  محن َقبحلحهحمح
ْ حيَن ََكنُوا َٰقحَبُة ٱَّله ْ َكيحَف ََكَن َع َفَينُظُروا
 
َ ا ِفح ٱۡلح َشده محنحُهمح قُوهة  َوَءاثَار 

َ
َخَذُهُم ََكنُواْ ُهمح أ

َ
ۡرضح فَأ

ح محن َواق   حَن ٱَّلله حهحمح َوَما ََكَن لَُهم م  حُذنُوب ُ ب  ٢١ٱَّلله
حَنَٰتح  َي 

حٱبلح تحيهحمح رُُسلُُهم ب
ح
نهُهمح ََكنَت تهأ

َ
حأ حَك ب َٰل َذ

عحَقابح 
يُد ٱلح ْۚ إحنهُهۥ قَوحي   َشدح ُ َخَذُهُم ٱَّلله

َ
ْ َفأ فََكَفُروا

رحَسلحَنا ُموََسَٰ  ٢٢
َ
بحنٍي أَِبَولََقدح أ َطَٰن  مُّ

 ٢٣تََٰيَٰتحَنا وَُسلح
اب   ر  َكذه َُٰروَن َفَقالُواْ َسَٰحح َن َوَهََٰمََٰن َوَق  ٢٤إحََلَٰ فحرحَعوح

َنآَء  بح
َ
ْ أ ُتلُٓوا ْ ٱقح نَا قَالُوا ح محنح عحندح َق 

حٱۡلح ا َجآَءُهم ب فَلَمه
ْۚ َوَما َكيحدُ  حَسآَءُهمح ْ ن ُيوا َتحح ْ َمَعُهۥ َوٱسح حيَن َءاَمُنوا  ٱَّله

 ِفح َضَلَٰل  
َٰفحرحيَن إحَله َك

 ٢٥ٱلح
 
 
 
 
 
 
 

 

امروز هرکس در برابر کاري که کرده است جزا و سزا 

گونه ستمي وجود ندراد شود، امروز هيچداده مي

را و آنان ﴾17﴿گمان خداوند سريع الحساب است. بي

ها به گاه که دلاز روز نزديک )قيامت( بترسان، آن

ساکت هستند و سخن  رسند درحاليکهها ميحلقوم

گويند. ستمگران نه داراي دوستي دلسوزند و نه نمي

 ﴾18﴿گري که ميانجي او پذيرفته گردد. داراي ميانجي

ها نهفته )خداوند( خيانت چشمان و آنچه را که دل

و خداونند به حق حکم  ﴾19﴿داند. دارند ميمي

خوانند جاي او به فرياد ميکند و کساني را که بهمي

گمان خداوند شنواي کنند بيچيزي حکم نميبه

آيا در زمين به سير و سياحت  ﴾21﴿بيناست. 

که پيش از اند تا بنگرند که سرانجام کسانينپرداخته

از اينان  اند به کجا کشيده است؟ آنانايشان بوده

توانمندتر و آثارشان در زمين بيشتر بوده است و 

رفتار ساخت و خداوند ايشان را به سبب گناهانشان گ

اين  ﴾21﴿اي نداشتند. آنان در برابر خداوند پناه دهنده

ها به )کيفر( بدان خاطر بوده است که پيامبران  با نشانه

ورزيدند در نتيجه آمدند و آنان کفر مينزد آنان مي

گمان او توانمند و خداوند آنان را گرفتار ساخت. بي

با و همانا ما موسي را  ﴾22﴿سخت کيفر است. 

 ﴾23﴿هاي خويش و دليلي روشن فرستاديم. نشانه

سوي فرعون و هامان و قارون، پس گفتند: او به

پس وقتي با )پيام(  ﴾24﴿جادوگر دروغگوئي است. 

را حق از سوي ما به نزد آنان آمد، گفتند: پسران آنان

اند بکشيد و زنانشان را زنده که همراه با او ايمان آورده

 ﴾25﴿کافران جز در تباهي نيست. بگذاريد، و نيرنگ 
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 ٓ ۥٓۖۡ إحّن ح ُع َربهُه َدح ُتلح ُموََسَٰ َوَلح قح
َ
ٓ أ ُن َذُرو يح َوقَاَل فحرحَعوح

ۡرضح 
َ هحَر ِفح ٱۡلح ن ُيظح

َ
وح أ
َ
َل دحيَنُكمح أ ح ن ُيَبد 

َ
َخاُف أ

َ
أ

حُكم  ٢٦ٱلحَفَساَد  ح َوَرب  حَرَب  ُت ب
َوقَاَل ُموََسَٰٓ إحّن ح ُعذح

ح   ح ُمَتَكَب 
حن ُك  حَسابح م 

محُن بحَيوحمح ٱۡلح  يُؤح
َوقَاَل  ٢٧ َله

ۥٓ  ُتُم إحيَمََٰنُه َن يَكح حنح َءالح فحرحَعوح محن  م  ؤح رَُجل  مُّ
ُ َوَقدح َجآَءُكم  َ ٱَّلله ح ن َيُقوَل َرَب 

َ
ُتلُوَن رَُجًَل أ َتقح

َ
أ

ۖۥۡ  بُُه ب ا َفَعلَيحهح َكذح ۖۡ ِإَون يَُك َكَٰذح حُكمح ب  حَنَٰتح محن ره َي 
حٱبلح ب
ۖۡ إحنه  ِإَون حي يَعحُدُكمح ُض ٱَّله بحُكم َبعح ا يُصح يَُك َصادحق 

اب   حف  َكذه دحي َمنح ُهَو ُمِسح َ ََل َيهح تََٰيََٰقوحمح  ٢٨ٱَّلله
نَا  ۡرضح َفَمن يَنُِصُ

َ َوحَم َظَٰهحرحيَن ِفح ٱۡلح
حُملحُك ٱَلح لَُكُم ٱل

رحيُكمح إح 
ُ
ُن َمآ أ ْۚ قَاَل فحرحَعوح ح إحن َجآَءنَا سح ٱَّلله

ح
َله محنُۢ بَأ

 َسبحيَل ٱلرهَشادح 
يُكمح إحَله دح هح

َ
ٓ أ َرىَٰ َوَما

َ
ٓ أ َوقَاَل  ٢٩َما

حثحَل يَوحمح  َخاُف َعلَيحُكم م 
َ
ٓ أ حٓي َءاَمَن تََٰيََٰقوحمح إحّن ح

ٱَّله
َزابح  حح

َ بح قَوحمح نُوح  وَََعد  َوَثُموَد  ٣٠ٱۡلح
ح
محثحَل َدأ

ُ يُرحيُد ظُ  ْۚ َوَما ٱَّلله هحمح دح حيَن محنُۢ َبعح
حلحعحَبادح َوٱَّله ا ل   ٣١لحم 

َخاُف َعلَيحُكمح يَوحَم ٱتلهَنادح 
َ
ٓ أ يَوحَم  ٣٢َوتََٰيََٰقوحمح إحّن ح

م   َوَمن  ح محنح ََعصح حَن ٱَّلله حرحيَن َما لَُكم م  ب وَن ُمدح
تَُولُّ

ُ َفَما ََلُۥ محنح َهاد   لحلح ٱَّلله  ٣٣يُضح
 
 
 
 
 
 
 

و فرعون گفت: بگذاريد موسي را بکشم و او 

ترسم که ا به فرياد بخواند، همانا من ميپروردگارش ر

دينتان را تغيير دهد يا اينکه در اين سرزمين فساد را 

موسي گفت: همانا من به  ﴾26﴿گسترش دهد. 

پروردگار خود و پروردگار شما از هر متکبّري که به 

و  ﴾27﴿برم. روز حساب ايمان نداشته باشد پناه مي

نش را پنهان مرد مؤمني از خاندان فرعون که ايما

گويد: کشيد که ميکرد گفت: آيا مردي را ميمي

پروردگار من اهلل است. درحاليکه داليل روشن و 

معجزات آشکاري از جانب پروردگارتان برايتان آورده 

است؟ اگر او دروغگو باشد )گناه( دروغش بر )عهدة( 

اوست و اگر راستگو باشد و يقين برخي از آنچه به شما 

گمان خداوند کسي رسد، بيبه شما مي دهدوعده مي

کند. پرداز باشد هدايت نميرا که تجاوزکار و دروغ

اي قوم من! امروز فرمانروايي در دست شماست  ﴾28﴿

ايد اما اگر عذاب سخت و در اين سرزمين پيروز و چيره

خدا دامنگيرمان شود چه کسي ما را ياري خواهد کرد؟ 

نمايانم و به شما نمييابم فرعوت گفت: جز آنچه درمي

و  ﴾29﴿شوم. شما را جز به راه راست رهنمون نمي

ترسم که ايمان آورده بود، گفت: اي قوم من! ميکسي

ها و همان باليي به شما برسد که در گذشته به گروه

همچون سرنوشت قوم نوح  ﴾31﴿ها رسيده است. دسته

ند که بعد از آنان آمدند، و خداوو عاد و ثمود و کساني

اي قوم من!  ﴾31﴿خواهد بر بندگان ستمي کند. نمي

همانا بر شما از روزي بيمناکم که )مردم( همديگر را به 

کنيد و روز پشت مي آن ﴾32﴿خوانند. فرياد مي

اي دارندهگريزيد شما در برابر خداوند هيچ نگهمي

نداريد، و هرکس را که خداوند گمراه سازد ديگر او 

 ﴾33﴿رد. هيچ هدايتگري ندا
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ُمح   حَنَٰتح َفَما زحتلح َي 
حٱبلح َولََقدح َجآَءُكمح يُوُسُف محن َقبحُل ب

َٰٓ إحَذا َهلََك قُلحُتمح لَن  حهحۖۦۡ َحِته ا َجآَءُكم ب حمه ِفح َشك   م 
ُ َمنح  لُّ ٱَّلله حَك يُضح ْۚ َكَذَٰل ۦح رَُسوَل  ه دح ُ محنُۢ َبعح َيبحَعَث ٱَّلله

تَاٌب  رح حف  مُّ ح  ٣٤ُهَو ُمِسح ٓ َءاتََٰيَٰتح ٱَّله لُوَن ِفح يَن يَُجَٰدح
ح وَعحنَد  ًتا عحنَد ٱَّلله ۖۡ َكَُبَ َمقح َُٰهمح تَى

َ
ح ُسلحَطٍَٰن أ حَغيح ح ب ٱَّلله

ح   بح ُمَتَكَب 
ح قَلح
َٰ ُك  ُ لََعَ َبُع ٱَّلله حَك َيطح ْْۚ َكَذَٰل حيَن َءاَمُنوا ٱَّله

ٓ  ٣٥َجبهار   ح
ا لهَعل  ُن تََٰيََٰهََٰمَُٰن ٱبحنح َلح َصحح   َوقَاَل فحرحَعوح

َبََٰب  سح
َ بحلُُغ ٱۡلح

َ
لحَع إحََلَٰٓ إحَلَٰهح  ٣٦أ طه

َ
َمََٰوَٰتح فَأ َبََٰب ٱلسه سح

َ
أ

َن  حَن لحفحرحَعوح حَك ُزي  ْۚ َوَكَذَٰل ب ا ُظنُُّهۥ َكَٰذح
َ
ُموََسَٰ ِإَوّن ح َۡل

َن إحَله  ِۚ َوَما َكيحُد فحرحَعوح بحيلح ُسوُٓء َعَملحهۦح َوُصده َعنح ٱلسه
ح  ٣٧ِفح َتَباب   ُكمح َوقَاَل ٱَّله دح هح

َ
ٓي َءاَمَن تََٰيََٰقوحمح ٱتهبحُعونح أ

َيا َمَتَٰع   ٣٨َسبحيَل ٱلرهَشادح  نح ُة ٱلُّ ََيوَٰ ح ٱۡلح ه َما َهَٰذح تََٰيََٰقوحمح إحنه
َقَرارح 

َ َداُر ٱلح َرَة هح حَئة  فَََل  ٣٩ِإَونه ٱٓأۡلخح َمنح َعمحَل َسي 
حن ذَ  ا م  ۖۡ َوَمنح َعمحَل َصَٰلحح  نََثَٰ َُيحَزىَٰٓ إحَله محثحلََها

ُ
وح أ
َ
َكٍر أ

زَقُوَن فحيَها  َنهَة يُرح ُخلُوَن ٱۡلح ْوَلَٰٓئحَك يَدح
ُ
محن  فَأ وَُهَو ُمؤح
َساب   ح حح حَغيح  ٤٠ب

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ها)ي فراوان( به و به راستي يوسف پيش از اين با نشانه

نزد شما آمد، و همواره از آنچه برايتان آودره بود در 

نيد: خداوند بعد شک بوديد تا اينکه درگذشت )و( گفت

از او هرگز پيغمبري را مبعوث نخواهد کرد. اينچنين 

خداوند اشخاص متجاوز و متردد را گمراه و سرگشته 

که بدون هيچ دليلي که داشته کساني ﴾34﴿سازد. مي

ستيز و کشمکش باشند در مورد آيات الهي به

پردازند )اين مجادلة آنان( در نزد خداوند و نزد مي

ناپسند است. اينگونه خداوند بر هر دلي که مؤمنان بس 

 ﴾35﴿ .زندبين و سرکش باشد مهر ميخود بزرگ

فرعون گفت: اي هامان! کاخي براي من بساز شايد به 

ها، تا به خداي هاي آسمانراه ﴾36﴿يابم. ها دستراه

موسي بنگرم، و همانا گمان من بر اين است که موسي 

بديِ کردارش دروغگوست. اينچنين براي فرعون 

آراسته شد و از راه )حق( بازداشته شد و نيرنگ فرعون 

و کسيکه ايمان آورده بود  ﴾37﴿جز در تباهي نبود. 

گفت: اي قوم من! از من پيروي کنيد تا شما را به راه 

اي قوم من! جز اين نيست  ﴾38﴿ .درست هدايت کنم

گمان که زندگاني دنيا کاالي ناچيزي است و بي

هرکس  ﴾39﴿پايدار )و جاودانه( است. آخرت سراي 

کار بدي انجام دهد جز به مانند آن کيفر داده 

شود، ولي هرکس کار خوبي انجام دهد، مرد باشد نمي

يا زن به شرط اينکه مؤمن باشد چنين کساني به بهشت 

 ﴾41﴿يابند. شما ميروند و در آنجا روزيِ بيمي
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ُعوُكمح  دح
َ
ٓ أ ٓ إحََل  ۞َوتََٰيََٰقوحمح َما َلح ُعونَّنح ةح َوتَدح إحََل ٱنلهَجوَٰ

حهۦح َما  ٤١ٱنلهارح  حَك ب ۡشح
ُ
ح َوأ حٱَّلله ُفَر ب كح

َ
ُعونَّنح ۡلح تَدح

َٰرح  َغَٰه
َعزحيزح ٱلح

ُعوُكمح إحََل ٱلح دح
َ
نَا۠ أ
َ
حهۦح عحلحم  َوأ  ٤٢لَيحَس َلح ب

َوة  ِفح ٱلُّ  ٓ إحََلحهح لَيحَس ََلُۥ َدعح ُعونَّنح نهَما تَدح
َ
َيا ََل َجَرَم أ نح

حفحنَي ُهمح  ُمِسح
ح نه ٱل
َ
ح َوأ نَآ إحََل ٱَّلله نه َمَرده

َ
َرةح َوأ َوََل ِفح ٱٓأۡلخح
َحَُٰب ٱنلهارح  صح

َ
ْۚ  ٤٣ أ قُوُل لَُكمح

َ
ٓ أ ُكُروَن َما فََسَتذح

حٱلحعحَبادح  ُۢ ب ُي َ بَصح حْۚ إحنه ٱَّلله رحٓي إحََل ٱَّلله مح
َ
حُض أ فَو 

ُ
 ٤٤َوأ

ح  ُ َسي  َُٰه ٱَّلله ْۖۡ وََحاَق أَِب اتح فََوقَى َن َما َمَكُروا لح فحرحَعوح
َعَذابح 

ا  ٤٥ُسوُٓء ٱلح َرُضوَن َعلَيحَها ُغُدو   ٱنلهاُر ُيعح
َشده 
َ
َن أ لُٓواْ َءاَل فحرحَعوح دحخح

َ
اَعُة أ ْۚ َوَيوحَم َتُقوُم ٱلسه ا ي   وََعشح

َعَذابح 
وَن ِفح ٱنلهارح َفَيُقوُل  ٤٦ٱلح  َيَتَحآجُّ

ِإَوذح
ؤُ  َعَفَٰٓ ا َفَهلح ٱلضُّ ٓواْ إحنها ُكنها لَُكمح َتَبع  ََبُ َتكح حيَن ٱسح حَّله اْ ل

حَن ٱنلهارح  ا م  يب  ُنوَن َعنها نَصح غح نُتم مُّ
َ
حيَن  ٤٧أ قَاَل ٱَّله

 َ َ قَدح َحَكَم َبنيح ٓ إحنه ٱَّلله  فحيَها
ْ إحنها ُك   ٓوا ََبُ َتكح ٱسح

ََزنَ  ٤٨ٱلحعحَبادح  حيَن ِفح ٱنلهارح ۡلح
ُعواْ َوقَاَل ٱَّله ةح َجَهنهَم ٱدح

َعَذابح 
حَن ٱلح ا م  حفح َعنها يَوحم   ٤٩َربهُكمح َُيَف 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

سوي و اي قوم من! مرا چه شده است که شما را به

خوانيد؟. سوي آتش ميخوانم و شما مرا بهنجات مي

خوانيد تا به خداوند کافر شوم و مرا فرا مي ﴾41﴿

لم ندارم شريکش چيزي را که من به )حقيقت( آن ع

سوي )خداوند( پيروزمندِ سازم درحاليکه من شما را به

سوي قطعاً آنچه مرا به ﴾42﴿خوانم. آمرزگار فرا مي

خوانيد نه در دنيا و نه در آخرت دعا را آن فرا مي

سوي کند، و به يقين بازگشت ما بهاستجابت نمي

 ﴾43﴿خداست و اسرافکاران، دوزخي و همدم آتشند. 

گويم ياد خواهيد کرد و دي آنچه را من به شما ميزوبه

گمان خداوند به سپارم، بيمن کار خود را به خدا مي

پس خداوند او را از  ﴾44﴿)حال( بندگان بيناست. 

هاي ايشان مصون و محفوظ ها و نيرنگسوء توطئه

 ﴾45﴿داشت و عذاب سخت، فرعونيان را فرو گرفت. 

م صبح و شام بر آن و آن آتش دوزخ است که به هنگا

شوند و روزي که قيامت برپا شود )خداوند عرضه مي

دهد:( خاندان فرعون را به شديدترين عذاب دستور مي

و آنگاه که در اتش دوزخ با همديگر  ﴾46﴿درآوريد. 

پردازند، و ناتوانان به به کشمکش و پرخاشگري مي

گمان ما پيرو شما بوديم آيا گويند: بيسرکشان مي

وانيد بخشي از )عذاب( آتش )دوزخ( را از ما دفع تمي

گويند: ما و شما همگي در مستکبران مي ﴾47﴿کنيد؟. 

راستي که خداوند ميان بندگان آن )آتش( هستيم، به

دوزخيان به نگهبانان دوزخ  ﴾48﴿داوري کرده است. 

گويند: از پروردگارتان بخواهيد که يک روز )فقط مي

 ﴾49﴿بردارد. يک روز( عذاب را از ما 
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ِۖ قَالُواْ  حَنَٰتح َي 
حٱبلح تحيُكمح رُُسلُُكم ب

ح
َو لَمح تَُك تَأ

َ
ْ أ قَالُٓوا

َٰفحرحيَن إحَله ِفح َضَلٍَٰل  َك
ْ ٱلح ُؤا ُْۗ َوَما ُدَعَٰٓ ْ فَٱدحُعوا ِۚ قَالُوا بََلَٰ

َيا  ٥٠ نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ ْ ِفح ٱۡلح حيَن َءاَمُنوا إحنها نَلَنُِصُ رُُسلََنا َوٱَّله
َهَُٰد  َوَيوحمَ  شح

َ َٰلحمحنَي  ٥١َيُقوُم ٱۡلح يَوحَم ََل يَنَفُع ٱلظه
ارح  َنُة َولَُهمح ُسوُٓء ٱله عح

ۖۡ َولَُهُم ٱلله َرُتُهمح ذح َولََقدح  ٥٢َمعح
َٰٓءحيَل ٱلحكحَتََٰب  َر ٓ إحسح َنا بَّنح

َرثح وح
َ
حُهَدىَٰ َوأ َءاتَيحَنا ُموََس ٱل

َبَٰبح  ٥٣
لح
َ ْولح ٱۡلح

ُ
َرىَٰ ۡلح ى َوذحكح ح إحنه فَٱصح  ٥٤ُهد  َبح

حَك  دح َرب  َمح ححح ِبح ۢنبحَك وََسب  َ فحرح َّلح َتغح  َوٱسح
ح َحق   َد ٱَّلله وَعح

بحَكَٰرح  ح
حٱلحَعَشح ح َوٱۡلح ٓ َءاتََٰيَٰتح  ٥٥ب لُوَن ِفح حيَن يَُجَٰدح إحنه ٱَّله

ا  َُٰهمح إحن ِفح ُصُدورحهحمح إحَله كحَبح  مه تَى
َ
ح ُسلحَطٍَٰن أ حَغيح ح ب ٱَّلله

حَبَٰلحغحيهحِۚ فَ  ُي ُهم ب َصح محيُع ٱبلح حۖۡ إحنهُهۥ ُهَو ٱلسه حٱَّلله َتعحذح ب ٱسح
قح  ٥٦

ََبُ محنح َخلح كح
َ
ۡرضح أ

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح َۡلَلحُق ٱلسه
لَُموَن  ََثَ ٱنلهاسح ََل َيعح كح

َ
نه أ َوَما  ٥٧ٱنلهاسح َوَلَٰكح

ْ وََعمحلُواْ  حيَن َءاَمُنوا ُي َوٱَّله َصح َمَٰ َوٱبلح عح
َ َتوحي ٱۡلح يَسح

َٰلح  ُروَن ٱلصه ا َتَتَذكه ْۚ َقلحيَل  مه ُء ٓ حُمَسح   ٥٨َحَٰتح َوََل ٱل
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

گويند: آيا پيغمبران شما با )نگهبانان دوزخ( مي

گويند: آمدند؟ ميهاي روشن به نزدتان نميمعجزه

گويند: پس خودتان دعا کنيد، ولي دعاي آري. مي

ما قطعاً  ﴾51﴿اي ندارد. کافران جز سردرگمي نتيجه

اند در غمبران خود و کساني را که ايمان آوردهپي

خيزند زندگي دنيا و در آن روزي که گواهان بپا مي

خواهي ستمگران که عذرروزي ﴾51﴿دهيم. ياري مي

رساند و نفرين بهرة آنان خواهد به ايشان سودي نمي

و همانا  ﴾52﴿بود و سراي بد از آن ايشان خواهد شد. 

اسرائيل را وارثان يم و بنيما به موسي هديا عطا کرد

که( راهنما و اندرزگوي )کتابي ﴾53﴿کتاب نموديم. 

کن، پس شکيبايي پيشه ﴾54﴿خردمندان است. 

گمان وعدة خداوند حق است. و براي گناهت بي

آمرزش بخواه و بامدادن و شامگاهان به سپاس و 

که گمان کسانيبي ﴾55﴿ستايش پروردگارت بپرداز. 

)از سوي خدا( در دست داشته باشند در  بدون دليلي که

پردازند. در گري و کشمکش ميآيات خدا به ستيزه

جويي نيست و هرگز هم به هايشان جز برتريسينه

رسند، پس به خداوند پناه ببر، )و بدانکه( برتري نمي

گمان بي ﴾56﴿گمان هموست که شنواي بيناست. بي

ينش مردم تر از آفرآفرينش آسمانها و زمين بزرگ

و نابينا و بينا  ﴾57﴿دانند. است ولي بيشتر مردم نمي

اند و کارهاي يکسان نيستند و کساني که ايمان آورده

که بدکار و بزکهارند برابر اند با کسانيشايسته کرده

 ﴾58﴿گيريد. نيستند اما شما کمتر پند مي
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اَعَة ٓأَلتحَية  َله َريحَب فحيَها َوَلَٰكح  ََثَ إحنه ٱلسه كح
َ
نه أ

محُنوَن  ٓ  ٥٩ٱنلهاسح ََل يُؤح َوَقاَل َربُُّكُم ٱدحُعو يح
وَن َعنح عحَباَدِتح  ُ َبح َتكح حيَن يَسح

ْۚ إحنه ٱَّله بح لَُكمح َتجح سح
َ
أ

رحيَن  وَن َجَهنهَم َداخح
ُخلُ حي َجَعَل  ٦٠َسَيدح ُ ٱَّله ٱَّلله

 ً ْ فحيهح َوٱنلهَهاَر ُمبحِصح ُكُنوا حَل لحتَسح َ  اْۚ لَُكُم ٱَله إحنه ٱَّلله
ََثَ ٱنلهاسح ََل  كح

َ
نه أ ٍل لََعَ ٱنلهاسح َوَلَٰكح و فَضح ََّلُ

ُكُروَن  ء   ٦١يَشح ح َۡ ح 
ُ َربُُّكمح َخَٰلحُق ُك  َٰلحُكُم ٱَّلله َذ

َفُكوَن  َٰ تُؤح ّنه
َ
ٓ إحَلََٰه إحَله ُهَوۖۡ فَأ حيَن  ٦٢َله فَُك ٱَّله حَك يُؤح َكَذَٰل

ْ أَِب ح ََيح ََكنُوا حي َجَعَل  ٦٣َحُدوَن تََٰيَٰتح ٱَّلله ُ ٱَّله ٱَّلله
َسَن  حح

َ
َرُكمح فَأ حَنآء  َوَصوه َمآَء ب ا َوٱلسه ۡرَض قََرار 

َ لَُكُم ٱۡلح
 ُ َٰلحُكُم ٱَّلله ِۚ َذ حَبَٰتح ي  حَن ٱلطه ُصَوَرُكمح َوَرزَقَُكم م 

ُ َربُّ ٱلحَعَٰلَمحنَي  ۖۡ َفَتَباَرَك ٱَّلله ٱلحَۡحُّ ََلٓ  ُهوَ  ٦٤َربُُّكمح
ح إحَلََٰه إحَله  ح َرب  ه ُد َّللح َمح

حيَنُۗ ٱۡلح نَي ََلُ ٱل  ُعوهُ ُُمحلحصح  ُهَو فَٱدح
حيَن  ٦٥ٱلحَعَٰلَمحنَي  ُبَد ٱَّله عح

َ
نح أ
َ
ح نُهحيُت أ

۞قُلح إحّن 
ح  َب  حَنَُٰت محن ره َي 

َ ٱبلح ا َجآَءّنح ح لَمه ُعوَن محن ُدونح ٱَّلله تَدح
ح ٱلحَعَٰلَمحنَي  حَرب  لحَم ل سح

ُ
نح أ
َ
محرحُت أ

ُ
  ٦٦َوأ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

گمان قيامت آمدني است و شکّي در آن نيست ولي بي

و پروردگارتان  ﴾59﴿آورند. بيشتر مردم ايمان نمي

گويد: مرا به فرياد بخوانيد تا شما را اجابت کنم، مي

ورزند با خواري گمان آنانکه از عبادت من تکبّر ميبي

همانا خداوند ذاتي است  ﴾61﴿آيند. به جهنّم درمي

را برايتان آفريد تا در آن بياراميد و روز را که شب 

گمان خداوند نسبت به مردم روشني بخش گرداند، بي

گزارند. فضل و کرم دارد ولي بيشتر مردم سپاس نمي

اين است خداوند پروردگارتان آفرينندة هر  ﴾61﴿

چيزي، معبود به حقي جز او نيست، پس )از حق( به 

که آيات کساني ﴾62﴿شويد؟!. کجا برگردانده مي

کردند اينگونه از حق منحرف و خداوند را انکار مي

خدا )ذاتي( است که  ﴾63﴿شوند. گردان ميروي

زمين را جايگاه و قرارگاه شما کرد و آسمان را سقفي 

هايتان را زيبا ساخت و شما را شکلي بخشيد و شکل

ها به  شما روزي داد. اين است بيافريد و از پاکيزه

وردگارتان، پس بس خجسته است پروردگار خداوند پر

اوست زنده، هيچ معبود به حقّي جز او  ﴾64﴿جهانيان. 

نست، پس او را به فرياد بخوانيد و عبادت را خاص او 

بدانيد، سپاس و ستايش اهلل را سزاست که پروردگار 

ام از اينکه بگو: من منع شده ﴾65﴿جهانيان است. 

خوانيد، از ا به فرياد ميکساني را بپرستم که شما آنها ر

که آيات روشن و داليل اشکاري از جانب زماني

پروردگار برايم آمده است، و به من فرمان داده شده 

 ﴾66﴿است که تسليم پروردگار جهانيان گردم. 
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َفة  ُثمه محنح  حن تَُراب  ُثمه محن نُّطح حي َخلََقُكم م 
ُهَو ٱَّله

ُكمح ُثمه َعلََقة  ُثمه َُيحرحُجُكمح طح  ُشده
َ
ْ أ َبحلُُغٓوا َل  ُثمه تلح فح

 ۡۖ َٰ محن َقبحُل ن ُيَتَوِفه ْۚ َومحنُكم مه ا ْ ُشُيوخ  َُكونُوا تلح
قحلُوَن  َسم   َوَلَعلهُكمح َتعح َجَل  مُّ

َ
ْ أ َبحلُُغٓوا ُهَو  ٦٧َوتلح

َما َيُقوُل ََلُۥ  حنه ا فَإ ر  مح
َ
حَذا َقََضَٰٓ أ ۦ َوُيمحيُتۖۡ فَإ ح حي يُۡحح

ٱَّله
ٓ  ٦٨َفَيُكوُن ُكن  لُوَن ِفح حيَن يَُجَٰدح لَمح تََر إحََل ٱَّله

َ
أ

فُوَن  َ َٰ يُِصح ّنه
َ
ح أ كحَتَٰبح  ٦٩َءاتََٰيَٰتح ٱَّلله

حٱلح ْ ب بُوا حيَن َكذه
ٱَّله

لَُموَن  ۖۡ فََسوحَف َيعح حهۦح رُُسلََنا َنا ب
رحَسلح
َ
ٓ أ حَما إحذح  ٧٠َوب

َحُبو ُل يُسح َلَٰسح َنَٰقحهحمح َوٱلسه عح
َ
ٓ أ َلَُٰل ِفح غح

َ ِفح  ٧١َن ٱۡلح
َجُروَن  َمحيمح ُثمه ِفح ٱنلهارح يُسح

َن  ٧٢ٱۡلح يح
َ
ُثمه قحيَل لَُهمح أ

حُكوَن  حۖۡ قَالُواْ َضلُّواْ َعنها  ٧٣َما ُكنُتمح تُّشح محن ُدونح ٱَّلله
ْ محن َقبحُل َشيح  ُعوا لُّ بَل لهمح نَُكن نهدح حَك يُضح ْۚ َكَذَٰل ا

َٰفحرحيَن  َك
ُ ٱلح حمَ  ٧٤ٱَّلله َٰلحُكم ب رَُحوَن ِفح َذ ا ُكنُتمح َتفح

رَُحوَن  حَما ُكنُتمح َتمح ح َوب َق 
ح ٱۡلح حَغيح ۡرضح ب

َ ُخلُٓواْ  ٧٥ٱۡلح ٱدح
حيَن  ح ُمَتَكَب 

ح ۖۡ فَبحئحَس َمثحَوى ٱل حيَن فحيَها ََٰب َجَهنهَم َخَِٰلح بحَو
َ
أ
َض  ٧٦ ا نُرحَينهَك َبعح حمه ْۚ فَإ

ح َحق   َد ٱَّلله ح إحنه وَعح َبح فَٱصح
حي نَعحُدهُ  حََلحَنا يُرحَجُعوَن ٱَّله َينهَك فَإ وح َنَتوَفه

َ
  ٧٧مح أ

 
 
 
 
 
 
 
 

خدا ذاتي است که شما را از خاک سپس از نطفه 

گاه شما را به شکل گاه از خون بسته آفريد و آنآن

نوزادي )از شکم مادرانتان( بيرون آورد. باز )به شما 

گاه بخشد( تا به کمال قوت خود پرسيد آنزندگي مي

ميرند ويد و برخي از شما پيش از آن مرحله ميشپير مي

دهد( تا به مدتي معين برسيد و باشد که و )مهلت مي

او خدايي است که زندگي  ﴾67﴿ خرد ورزيد.

که خواست کاري انجام ميراندو هنگاميبخشد و ميمي

 ﴾68﴿شود. گويد: باش، پس ميپذيرد تنها به او مي

ت خدا به کشمکش که دربارة آيابيني کسانيمگر نمي

 ﴾69﴿شوند؟!. پردازند چگونه بازگردانده ميو ستيز مي

آنانکه کتاب )آسماني( و چيزهايي که به همراه 

ايم را دروغ انگاشتند، پس پيغمبران فرو فرستاده

ها گاه که طوقآن  ﴾71﴿)حقيقت را( خواهد دانست. 

ها در گردنشان خواهد بود )و در آتش( و زنجيره

در آب بسيار داغ برافروخته و  ﴾71﴿وند. شکشيده مي

گاه به ايشان آن ﴾72﴿شوند. سپس در آتش تافته مي

کرديد شود: آن چيزهايي را که انباز خدا ميگفته مي

)همان انبازهايي که( غير از خدا  ﴾73﴿کجايند؟. 

اند، بلکه هرگز گويند: از ما ناپديد شدهپرستيد؟ ميمي

خوانديم، خداوند يايش( نميپيش از اين چيزي )را به ن

اين به  ﴾74﴿سازد. گونه کافران را سرگشته مياين

کرديد و سبب آن است که بناحق در زمين شادي مي

از  ﴾75﴿نازيديد. به سبب آن است که به خود مي

جا جاويدان خواهيد بود درهاي دوزخ درحاليکه در آن

داخل شويد جايگاه متکبّران چه بد جايگاهي است. 

گمان وعدة خداوند حق است، پس پس باش. بي ﴾76﴿

دهيم که از عذابي که به آنها وعده مي يااگر پاره

گرفتار آن شوند، به تو نشان دهيم، )اينگونه خواهد 

را مشاهد کنيد تو را نکه آنيبود(، يا اگر قبل از ا

  ﴾77﴿ .شوندسوي ما بازگردانده ميبميرانيم، آنان به
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رحَسلحنَ 
َ
َنا َولََقدح أ ن قََصصح حن َقبحلحَك محنحُهم مه ا رُُسَل  م 

ُصصح َعلَيحَكُۗ َوَما ََكَن  ن لهمح َنقح َعلَيحَك َومحنحُهم مه
َ أَِب ِتح

ح
ن يَأ
َ
حرَُسوٍل أ ح ل ُر ٱَّلله مح

َ
حَذا َجآَء أ حْۚ فَإ  بحإحذحنح ٱَّلله

يٍَة إحَله
لُوَن  حُمبحطح حَك ٱل َ ُهَنال ح وََخِسح َق 

حٱۡلح َ ب ُ  ٧٨قَُضح حي ٱَّلله  ٱَّله
ُكلُوَن 

ح
ْ محنحَها َومحنحَها تَأ َكُبوا نحَعََٰم لحََتح

َ َجَعَل لَُكُم ٱۡلح
ْ َعلَيحَها َحاَجة  ِفح  ٧٩ َبحلُُغوا َولَُكمح فحيَها َمَنَٰفحُع َوتلح

 ٨٠ُصُدورحُكمح وََعلَيحَها َولََعَ ٱلحُفلحكح ُِتحَملُوَن 
ح  يه َءاتََٰيَٰتح ٱَّلله

َ
فَلَمح  ٨١تُنكحُروَن  َوُيرحيُكمح َءاتََٰيَٰتحهۦح فَأ

َ
أ

حيَن  َٰقحَبُة ٱَّله ۡرضح َفَينُظُرواْ َكيحَف ََكَن َع
َ ُيواْ ِفح ٱۡلح يَسح

ا ِفح  َشده قُوهة  َوَءاثَار 
َ
ََثَ محنحُهمح َوأ كح

َ
ْ أ ْۚ ََكنُٓوا محن َقبحلحهحمح

ُبونَ  سح ْ يَكح ا ََكنُوا َّنَٰ َعنحُهم مه غح
َ
ٓ أ ۡرضح َفَما

َ  ٨٢ ٱۡلح
ا َجآَءتحُهمح  حَما عحنَدُهم  فَلَمه  ب

ْ حَنَٰتح فَرحُحوا َي 
حٱبلح رُُسلُُهم ب

زحُءوَن  َتهح حهۦح يَسح  ب
ْ ا ََكنُوا حهحم مه مح وََحاَق ب

حَن ٱلحعحلح  ٨٣م 
حَما  نَا ب َدهُۥ َوَكَفرح ح وَحح حٱَّلله َسَنا قَالُٓواْ َءاَمنها ب

ح
اْ بَأ وح
َ
ا َرأ فَلَمه

حكحنَي  حهۦح ُمّشح ا فَلَمح يَُك يَنَفُعهُ  ٨٤ُكنها ب مح إحيَمَُٰنُهمح لَمه
حۖۦۡ  ِتح قَدح َخلَتح ِفح عحَبادحه

ح ٱله ۖۡ ُسنهَت ٱَّلله َسَنا
ح
ْ بَأ ا وح

َ
َرأ
َٰفحُروَن وَخَ  حَك ٱلحَك َ ُهَنال  ٨٥ِسح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايم. گمان پيش از تو پيغمبراني را فرستادهو بي

سرگذشت بعضي را براي تو بازگو کرده و سرگذشت 

هيچ پيامبري را نسزد که  ايم. وبرخي را بازگو نکرده

اي درميان آورد مگر به فرمان خدا، پس چون معجزه

گرايان شود و باطلفرمان خدا آيد به حق حکم مي

خداوند ذاتي است که  ﴾78﴿آنجا زيان ببينند. 

چهارپايان را براي شما آفريده است تا بر )برخي( از 

 ﴾79﴿خوريد. آنها سوار شويد و )برخي( از آنها را مي

و شما در آنها منافعي داريد و تا با سوار شدن( بر آنها 

به هدفي که در دل داريد برسيد، و بر چهارپايان و 

و )خداوند(  ﴾81﴿شويد. ها حمل ميوري کشتي

دهد، پس کدام يک هاي خود را به شما نشان مينشانه

آيا در  ﴾81﴿کنيد؟!. هاي خدا را انکار مياز نشانه

اند تا بنگرند سرانجام ت نپرداختهزمين به سير و سياح

که از اينان نيرومندتر و ت؟ آنانپيشينيان چگونه بوده اس

اند پس آنچه داراي آثار بيشتري در زمين بوده

کردند )عذاب خدا( را از )سر( آنان دفع نکرد. مي

سوي آنان ها بهپس چون پيامبرانشان با معجزه ﴾82﴿

ان داشتند آمدند به دانش و معلوماتي که خودش

را به ريشخند خوشحال و شادمان شدند و آنچه که آن

که کيفر هنگامي ﴾83﴿را فرو گرفت. گرفتند آنانمي

ايم و آنچه ما را ديدند گفتند: تنها به خدا ايمان آورده

امّا  ﴾84﴿ايم منکر شديم. آوردهرا که شرک مي

که کيفر ما را ديدند به حالشان سودي ايمانشان هنگامي

ي هميشگي خدا در مورد خشيد. اين سنّت و شويهنب

بينند. بندگانش بوده است و کافران آنجا زيان مي

﴿85﴾ 
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لَتح  ح  ُسوَرةُ ُفص 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

يمح  ١حٓم  حَن ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح لَتح  ٢تََنحيل  م  ح كحَتَٰب  فُص 
حقَ  ا ل  حي   لَُموَن َءاتََٰيَُٰتُهۥ ُقرحَءانًا َعَرب م  َيعح ا  ٣وح ي  بَشح

َمُعوَن  ََثُُهمح َفُهمح ََل يَسح كح
َ
َرَض أ عح

َ
ا فَأ ير   ٤َونَذح

ُعونَآ إحََلحهح  ا تَدح حمه نهة  م  كح
َ
ٓ أ حَنا  َوقَالُواْ قُلُوُبَنا ِفح ٓ َءاَذان َوِفح

َٰمحلُونَ  َنا َع َملح إحنه َجاب  فَٱعح  َوقحر  َومحنُۢ بَيحنحَنا َوَبيحنحَك حح
َمآ إحَلَُٰهُكمح قُلح إحنه  ٥ نه

َ
حثحُلُكمح يُوَۡحَٰٓ إحََله أ نَا۠ بََّش  م 

َ
َمآ أ

فحُروُهُۗ َوَويحل   َتغح ْ إحََلحهح َوٱسح َتقحيُمٓوا د  فَٱسح إحَلَٰه  َوَٰحح
حكحنَي  ُمّشح

حلح َرةح  ٦ل  حٱٓأۡلخح َة وَُهم ب َكوَٰ تُوَن ٱلزه حيَن ََل يُؤح
ٱَّله
حيَن َءاَمنُ  ٧ُهمح َكَٰفحُروَن  ْ وََعمحلُواْ إحنه ٱَّله وا

ُنون   ُ َممح ٌر َغيح جح
َ
َٰلحَحَٰتح لَُهمح أ حنهُكمح  ٨ٱلصه ئ

َ
۞قُلح أ

ح َوََتحَعلُوَن  ۡرَض ِفح يَوحَمنيح
َ حي َخلََق ٱۡلح حٱَّله ُفُروَن ب تَلَكح

حَك َربُّ ٱلحَعَٰلَمحنَي  َٰل اْۚ َذ نَداد 
َ
ۥٓ أ وََجَعَل فحيَها  ٩ََلُ

َ محن فَوحقحَها َوَبََٰرَك فحيَها ٓ  َرَوََٰسح ََٰتَها ِفح قحَو
َ
ٓ أ َر فحيَها َوقَده

حلحنَي  آئ حلسه
يهام  َسَوآء  ل 

َ
َبَعةح أ رح

َ
َتَوىَٰٓ إحََل  ١٠أ ُثمه ٱسح

حَيا َطوحًَع  ۡرضح ٱئحت
َ حِلح َ ُدَخان  َفَقاَل لََها َول َمآءح َوهح ٱلسه

حعحنَي  تَيحَنا َطآئ
َ
ا قَاتَلَآ أ وح َكرحه 

َ
 ١١أ

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 سوره فصلت
 

 ام خداوند بخشندة مهربانبه ن
 

که( از طرف خداوند  )اين کتابي است ﴾1﴿حا. ميم. 

)اين( کتاب در  ﴾2﴿بخشايندة مهربان نازل شده است. 

دانند آياتش قالب قرآن عربي، براي گروهي که مي

آور و درحاليکه مژده ﴾3﴿روشن و تبيين شده است. 

ن گردانند و آنادهنده است، ولي بيشترشان رويبيم

هايمان از آنچه ما را و گفتند: دل ﴾4﴿شنوند. نمي

هايي استت، و در خواني در پردهسوي آن فرا ميبه

هايمان سنگيني است، و ميان ما و تو حجابي گوش

گمان ما هم عمل است پس تو عمل کن )و( بي

بگو: جز اين نيست که من انساني همانند  ﴾5﴿کنيم. مي

که خدايتان معبود  شودشما هستم، به من وحي مي

سوي او رو کنيد، و از او يگانه است، پس راست به

 ﴾6﴿آمرزش بخواهيد، و واي به حال مشرکان. 

دهند، و آنان به آخرت باورد که زکات نميکساني

که ايمان آورده و گمان کسانيبي ﴾7﴿ندارند. 

اند اجر و پاداش ناگستني دارند. کارهاي شايسته کرده

ورزيد که زمين را ما به خدايي کفر ميبگو: آيا ش ﴾8﴿

در دو روز آفريده است و براي او همتاياني قرار 

و او بر روي  ﴾9﴿دهيد؟ او آفريدگار جهانيان است. مي

هاي استواري قرار داد و در آن برکت نهاد و زمين کوه

را به اندازه در آن مقرّر کرد تمام خوراک )اهل( آن

زمين در چهار روز کامل به اين کارها همراه با آفرينش 

پايان آمد، ذکر تعداد اين روزها براي کساني است که 

سپس قصد آفرينش  ﴾11﴿پرسند. ي آن ميدرباره

آسمان را کرد درحاليکه دود بود و به آسمان و زمين 

فرمود: خواسته يا ناخواسته )پيش( آييد. گفتند: به 

 ﴾11﴿ايم. دلخواه آمده
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َُٰهنه َسبحَع سَ  ح اَمَٰوَ َفَقَضى
وحَۡحَٰ ِفح ُك 

َ
ح َوأ ت  ِفح يَوحَمنيح

اْۚ  ظ  فح حَمَصَٰبحيَح وَحح َيا ب نح َمآَء ٱلُّ ْۚ َوَزيهنها ٱلسه رََها مح
َ
َسَمآٍء أ

َعزحيزح ٱلحَعلحيمح 
يُر ٱلح دح حَك َتقح َٰل ْ َفُقلح  ١٢َذ َرُضوا عح

َ
فَإحنح أ

حثحَل َصَٰعحَقةح ََعد  َوَثُموَد  تُُكمح َصَٰعحَقة  م  نَذرح
َ
ذح إح  ١٣أ

َله 
َ
فحهحمح أ

يهحمح َومحنح َخلح يحدح
َ
ح أ َجآَءتحُهُم ٱلرُُّسُل محنُۢ َبنيح

نَزَل َمَلَٰٓئحَكة  
َ
ْ لَوح َشآَء َربَُّنا َۡل ۖۡ قَالُوا َ ْ إحَله ٱَّلله ُبُدٓوا َتعح
حهۦح َكَٰفحُروَن  ُتم ب

لح رحسح
ُ
ٓ أ حَما حنها ب ا ََعد   ١٤فَإ مه

َ
فَأ

حغَ  ۡرضح ب
َ ْ ِفح ٱۡلح وا ََبُ َتكح َشدُّ فَٱسح

َ
ْ َمنح أ ح َوقَالُوا َق 

ح ٱۡلح يح
َشدُّ 
َ
حي َخلََقُهمح ُهَو أ َ ٱَّله نه ٱَّلله

َ
ْ أ ا َو لَمح يََروح

َ
ۖۡ أ ًة محنها قُوه

ْ أَِب ۖۡ َوََكنُوا رحَسلحَنا  ١٥تََٰيَٰتحَنا ََيحَحُدوَن محنحُهمح قُوهة 
َ
فَأ

يَقهُ  ُذح ح حَسات  نل  يهام  َنه
َ
ٓ أ ا ِفح َص  ا َصح يحهحمح رحيح 

مح َعلَ
َرةح  ۖۡ َولََعَذاُب ٱٓأۡلخح َيا نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ يح ِفح ٱۡلح حزح

َعَذاَب ٱۡلح
وَن  ۖۡ وَُهمح ََل يُنَِصُ َزىَٰ خح

َ
ا َثُموُد َفَهَديحَنَُٰهمح  ١٦أ مه

َ
َوأ

َخَذتحُهمح َصَٰعحَقُة 
َ
حُهَدىَٰ فَأ ْ ٱلحَعَمَٰ لََعَ ٱل َتَحبُّوا فَٱسح

ُبوَن  سح ْ يَكح حَما ََكنُوا ُهونح ب
ح َعَذابح ٱل

َوََنهيحَنا  ١٧ٱلح
ْ َيتهُقوَن  ْ َوََكنُوا حيَن َءاَمُنوا َدآُء  ١٨ٱَّله عح

َ
َوَيوحَم ُُيحَّشُ أ

ح إحََل ٱنلهارح َفُهمح يُوزَُعوَن  َٰٓ إحَذا َما َجآُءوَها  ١٩ٱَّلله َحِته
حَما ََكنُواْ  بحَصَٰرُُهمح وَُجلُوُدُهم ب

َ
ُعُهمح َوأ يحهحمح َسمح

َشهحَد َعلَ
َملُوَن   ٢٠َيعح

 
 
 
 
 

 

 

سپس در دو روز آنها را هفت آسمان ساخت، و در هر 

آسماني تدبيرش را وحي کرد، و آسمان دنيا را با 

را( محفوظ داشتيم، اين هايي بياراستيم، و )آنچراغ

پس اگر  ﴾12﴿ريزي خداوند پيروزمند داناست. برنامه

اي مانند گردان شدند، بگو: همانا شما را از صاعقهروي

هنگاميکه  ﴾13﴿ترسانم. ثمود ميصاعقة عاد و 

پيغمبران از پيش رو و پشت سر به نزدشان آمدند )و 

گفتند:( جز خدا را بندگي نکنيد، گفتند: اگر 

گمان فرستاد بيخواست فرشتگان ميپروردگارمان مي

ايد باور نداريم. ما به آن چيزهايي که با خود آورده

دند و و امّا عاد در زمين به ناحق کبر ورزي ﴾14﴿

گفتند: چه کسي از ما قدرت بيشتري دارد؟ آيا 

که آنان را آفريده است از آنان اند خدايينينديشده

هاي ما را انکار توانمندتر است؟ آنان پيوسته آيه

پس در روزهاي شوم باد سرد و  ﴾15﴿کردند. مي

سختي را بر آنان فرو فرستاديم تا عذاب خوار و 

دنيا به ايشان بچشانيم، و اي در زندگي اين کنندهپست

تر است و آنان ياري گمان عذاب آخرت رسواکنندهبي

و اما قوم ثمود ما ايشان را رهنمود  ﴾16﴿شوند. نمي

کرديم آنگاه نابينايي را بر راهيايي ترجيح دادند. 

کردند آذرخش بنابراين، به سبب کارهايي که مي

ا و مؤمنان ر ﴾17﴿عذاب خواري آنان را فرو گرفت. 

و  ﴾18﴿کردند نجات داديم. که پيرهيزگاري مي

سوي آتش رانده و بر لبة آن که دشمنان خدا بهروزي

تا چون به آن )دوزخ(  ﴾19﴿شوند. گرد آورده مي

هايشان به آنچه آيند گوش و چشمان و پوست

 ﴾21﴿کردند، به زيان آنان گواهي دهند. مي
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حَم َشهحدتُّمح  ودحهحمح ل

ُلُ ْ ۡلح ُ  َوقَالُوا نَطَقَنا ٱَّلله
َ
ْ أ ۖۡ قَالُٓوا َعلَيحَنا

ة  ِإَوََلحهح  َل َمره وه
َ
ِۚ وَُهَو َخلََقُكمح أ ء  ح َۡ نَطَق ُكه 

َ
حٓي أ ٱَّله

َهَد َعلَيحُكمح  ٢١تُرحَجُعوَن  ن يَشح
َ
وَن أ ُ تََتح َوَما ُكنُتمح تَسح

ن  بحَصَٰرُُكمح َوََل ُجلُوُدُكمح َوَلَٰكح
َ
ُعُكمح َوََلٓ أ َسمح

 
َ
َملُوَن َظَننُتمح أ ا َتعح حمه ا م  لَُم َكثحي  َ ََل َيعح  ٢٢نه ٱَّلله

َُٰكمح  َدى رح
َ
حُكمح أ حَرب  حي َظَننُتم ب

َٰلحُكمح َظنُُّكُم ٱَّله َوَذ
حيَن  َخَِٰسح

حَن ٱلح ُتم م  َبحح صح
َ
ْ فَٱنلهاُر  ٢٣فَأ وا ُ َبح فَإحن يَصح

َتبحنيَ  ُمعح
ح حَن ٱل ْ َفَما ُهم م  تحُبوا َتعح ۖۡ ِإَون يَسح هُهمح ى ل  ٢٤ َمثحو 

يهحمح َوَما  يحدح
َ
َ أ ا َبنيح َنا لَُهمح قَُرنَآَء فََزيهُنواْ لَُهم مه ۞َوَقيهضح

َمم  َقدح َخلَتح محن 
ُ
ٓ أ ُل ِفح يحهحُم ٱلحَقوح

َخلحَفُهمح وََحقه َعلَ
حيَن   َخَِٰسح

ْ ِۖ إحنهُهمح ََكنُوا نسح ح
ح َوٱۡلح ن  ح

حَن ٱۡلح  ٢٥َقبحلحهحم م 
 َ حيَن َكَفُرواْ ََل ت اْ َوقَاَل ٱَّله َمُعواْ لحَهََٰذا ٱلحُقرحَءانح َوٱلحَغوح سح
لحُبوَن  حيَن َكَفُرواْ  ٢٦فحيهح لََعلهُكمح َتغح يَقنه ٱَّله فَلَُنذح

َملُوَن  ْ َيعح حي ََكنُوا  ٱَّله
َ
َوأ سح
َ
زحَينهُهمح أ ا َونَلَجح يد  َعَذاب ا َشدح

ۖۡ لَُهمح فحيَها َدارُ  ٢٧ ح ٱنلهاُر َدآءح ٱَّلله عح
َ
حَك َجَزآُء أ َٰل ح  َذ ُِلح ٱۡلح

ْ أَِب حَما ََكنُوا ُۢ ب حيَن  ٢٨ تََٰيَٰتحَنا ََيحَحُدونَ َجَزآَء َوقَاَل ٱَّله
نسح  ح

ح َوٱۡلح ن  ح
نَا محَن ٱۡلح َضَله

َ
يحنح أ
َ رحنَا ٱَّله

َ
ٓ أ ْ َربهَنا َكَفُروا

َفلحنَي  سح
َ َُكونَا محَن ٱۡلح قحَدامحَنا َلح

َ
 ٢٩ََنحَعلحُهَما َِتحَت أ

 
 
 
 
 
 

 

گويند: چرا به زيان ما ود ميهاي خو آنان به پوست

گويند: خداوندي که همه چيز را به گواهي داديد؟ مي

سخن آورده است ما را گويا نموده است و همود در 

سوي او برگردانده آغاز شما را آفريده است و به

شديد که )مبادا( گوش و و پنهان نمي ﴾21﴿شويد. مي

ه هايتان بر ضد شما گواهي دهند بلکچشم و پوست

کنيد گمان برديد که خداوند بسياري از آنچه را که مي

که دربارة پروردگارتان  اين گمان بدي ﴾22﴿ داند.نمي

داشتيد شما را هالک کرد و در نتيجه از زيانکاران 

پس اگر آنان شکيبايي کنند آتش دوزخ  ﴾23﴿شديد. 

جايگاهشان است و اگر بخواهند به دنيا بازگردانده 

و عمل کنند ـ درخواستشان پذيرفته شوند ـ تا از ت

و براي آنان همنشيناني گمارديم که  ﴾24﴿شود. نمي

عملکرد دنيا و آخرت را در نظرشان آراسته جلوه 

دادند، و فرمان عذاب الهي دربارة آنان ثابت و صادر 

ها و شود و به سرنوشت اقوام گمراهي از جنمي

گردند. ر مياند گرفتاهايي که پيش از ايشان بودهانسان

و کافران گفتند: به  ﴾25﴿گمان آنان زيانکار بودند. بي

اين قرآن گوش ندهيد و در )هنگام تالوت آن( 

گويي و جار و جنجال کنيد تا شما پيروز شويد. بيهوده

چشانيم پس ما قطعاً به کافران عذاب سختي مي ﴾26﴿

اند جزا و سزا را بر اساس بدترين کاري که کردهو آنان

اين است جزاي دشمنان خدا که  ﴾27﴿اهيم داد. خو

باشد. شان درميان آن ميآتش است، سراي هميشگي

اين هم بدان خاطر است که پيوسته آيات ما را انکار 

گويند: پروردگارا! آن و کافران مي ﴾28﴿کردند. مي

دو تن از جن و انس را به ما نشان بده که ما را گمراه 

پاهاي خود بگذاريم و ساختند تا ايشان را زير 

 ﴾29﴿لگدمالشان گردانيم تا پست و پايمال شوند. 
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يحهحُم 
ُل َعلَ ْ تَتَََنه َتَقَُٰموا ُ ُثمه ٱسح ْ َربَُّنا ٱَّلله حيَن قَالُوا إحنه ٱَّله

ِتح 
َنهةح ٱله حٱۡلح واْ ب ُ حّشح ب

َ
َله ََّتَافُواْ َوََل َِتحَزنُواْ َوأ

َ
َمَلَٰٓئحَكُة أ

ح ٱل
َيا  ٣٠ُكنُتمح تُوَعُدوَن  نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ َآؤُُكمح ِفح ٱۡلح َلح وح

َ
ََنحُن أ

نُفُسُكمح 
َ
ٓ أ َتِهح َرةحِۖ َولَُكمح فحيَها َما تَشح َوِفح ٱٓأۡلخح

ُعوَن  حنح َغُفور  رهححيم   ٣١َولَُكمح فحيَها َما تَده  م 
نُُزَل 

ح وََعمحَل  ٣٢ ن َدََعٓ إحََل ٱَّلله حمه َل  م  َسُن قَوح حح
َ
َوَمنح أ
ا وَ  لحمحنَي َصَٰلحح  حُمسح َتوحي  ٣٣قَاَل إحنهّنح محَن ٱل َوََل تَسح

حَذا  َسُن فَإ حح
َ
َ أ ِتح هح

حٱله َفعح ب ْۚ ٱدح حَئُة ي  ََسَنُة َوََل ٱلسه
ٱۡلح

ٌّ َۡححيم   نهُهۥ َولح
َ
حي بَيحَنَك َوَبيحَنُهۥ َعَدََٰوة  َكأ َوَما  ٣٤ٱَّله

ْ َوَما يُلَقه  وا حيَن َصََبُ ٓ إحَله ٱَّله ََٰها ى ٍ يُلَقه ٓ إحَله ُذو َحظ  ََٰها ى
يم   َتعحذح  ٣٥َعظح غ  فَٱسح يحَطَٰنح نَزح

ا يََنََغنهَك محَن ٱلشه ِإَومه
محيُع ٱلحَعلحيُم  حۖۡ إحنهُهۥ ُهَو ٱلسه حٱَّلله حُل  ٣٦ب َومحنح َءاتََٰيَٰتحهح ٱَله

محسح َوََل  حلشه ْ ل ُجُدوا ْۚ ََل تَسح ُس َوٱلحَقَمُر مح َوٱنلهَهاُر َوٱلشه
َقَمرح َوْۤاوُدُجۡسٱ

حلح حي َخلََقُهنه إحن ُكنُتمح إحيهاهُ  ِۤهَّلِل ل ٱَّله
ُبُدوَن  حَك  ٣٧َتعح حيَن عحنَد َرب 

ْ فَٱَّله وا ََبُ َتكح فَإحنح ٱسح
حلح َوٱنلهَهارح وَُهمح ََل يَسح 

حٱَله حُحوَن ََلُۥ ب  ٣٨ُموَن۩ يَُسب 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

که گفتند: پروردگار ما اهلل است. سپس گمان کسانيبي

ايند برجا و استوار ماندند فرشتگان به نزد ايشان مي پا

دهند( که نترسيد و اندوهگين )و به آنان مژده مي

شديد خوش باشيد. نباشيد و به بهشتي که وعده داده مي

ما در زندگاني دنيا و آخرت دوستان و ياوران  ﴾31﴿

شما هستيم و در آخرت براي شما هرچه آرزو کنيد 

 ﴾31﴿برايتان فراهم است.  هست و هرچه بخواهيد

)اينها( به عنوان پذيرايي از سوي خداوند آمرزگار 

و گفتار چه کسي بهتر از گفتار  ﴾32﴿مهربان است. 

خواند و کارهاي سوي خدا فرا ميکسي است که به

ي مسلمانان گويد: من از زمرهکند و ميشايسته مي

 ايو نيکي و بدي يکسان نيست، به شيوه ﴾33﴿هستم؟. 

که ميان تو که آن بهتر است پاسخ بده، پس آنگاه کسي

 ﴾34﴿و او دشمني است، چون دوستي صميمي گردد. 

رسند مگر پريرند و بدان نميرا نميو جز بردباران آن

که بهرة بزرگي )از اخالق و ايمان( داشته باشند. کساني

اي از شيطان متوجّه تو گرديد و هرگاه وسوسه ﴾35﴿

 ﴾36﴿گمان او شنواي داناست. ه ببر، بيبه خداوند پنا
هاي او هستند، و شب و روز و خورشيد و ماه از نشانه

براي خورشيد و ماه سجده نکنيد، بلکه براي خدايي 

که آنها را افريده است سجده کنيد اگر واقعاً او را 

پس اگر )کافران( کفر  ﴾37﴿کنيد. پرستش مي

رت هستند شب ورزيدند )چه باک( آنانکه نزد پروردگا

کنند و آنان خسته و روز او را به پاکي ياد مي

 ﴾38﴿شوند. نمي
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َا  نَزنلح
َ
ٓ أ َعة  َفإحَذا ۡرَض َخَٰشح

َ نهَك تََرى ٱۡلح
َ
ٓ أ َومحنح َءاتََٰيَٰتحهۦح

ح  َياَها لَُمۡحح حح
َ
حٓي أ ْۚ إحنه ٱَّله ََتهتح َوَرَبتح حَمآَء ٱهح َعلَيحَها ٱل

ح 
َٰ ُك  ْۚ إحنهُهۥ لََعَ ََتَٰٓ حَموح يٌر ٱل ء  قَدح ح َۡ حيَن  ٣٩  إحنه ٱَّله

َفَمن يُلحََّقَٰ ِفح 
َ
ُۗ أ ٓ َن َعلَيحَنا ٓ َءاتََٰيَٰتحَنا ََل ََيحَفوح ُدوَن ِفح يُلححح

ْ َما  َملُوا ا يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةحِۚ ٱعح ٓ َءامحن  ِتح
ح
ن يَأ م مه

َ
ٌ أ ٱنلهارح َخيح

ٌي  َملُوَن بَصح حَما َتعح ئحُتمح إحنهُهۥ ب حينَ  ٤٠شح َكَفُرواْ  إحنه ٱَّله
ۖۡ ِإَونهُهۥ َلكحَتٌَٰب َعزحيز   ا َجآَءُهمح رح لَمه

حكح حٱَّل  تحيهح  ٤١ب
ح
َله يَأ

حنح  فحهحۖۦۡ تََنحيل  م 
ح يََديحهح َوََل محنح َخلح ُل محنُۢ َبنيح َبَٰطح

ٱلح
حلرُُّسلح  ٤٢َحكحيٍم َۡححيد   دح قحيَل ل

ا ُيَقاُل لََك إحَله َما قَ مه
م   محن َقبحلحَكْۚ إحنه َربهَك  َلح

َ
فحَرة  َوُذو عحَقاٍب أ و َمغح  ٤٣ ََّلُ

لَتح  ح ََل فُص  ْ لَوح ا لهَقالُوا َجمحي   عح
َ
َولَوح َجَعلحَنَُٰه قُرحَءانًا أ

ۥٓۖۡ َء۬ا َُٰتُه ى َءاتََٰي حيَن َءاَمُنواْ ُهد  حَّله ُۗ ُقلح ُهَو ل َجمح   وََعَرَبح   عح
حهحمح َوقح  ٓ َءاَذان محُنوَن ِفح حيَن ََل يُؤح

ْۚ َوٱَّله َفآء  ر  وَُهَو وَشح
يحهحمح َعًمِۚ 

ََّكنِۢ بَعحيد   َعلَ َن محن مه ْوَلَٰٓئحَك ُيَناَدوح
ُ
 ٤٤أ

ََل  ُتلحَف فحيهحِۚ َولَوح َولََقدح َءاتَيحَنا ُموََس ٱلحكحَتََٰب فَٱخح
َفح َشك   

ُهمح لَ ْۚ ِإَونه َ بَيحَنُهمح حَك َلُقَضح ب  َُكحَمة  َسَبَقتح محن ره
حنحُه ُمرحيب   نح َعمحَل َصَٰ  ٤٥م  هحۖۦۡ َوَمنح مه سح ا فَلحَنفح لحح 

َعبحيدح 
حلح َٰم  ل  حَظله ُۗ َوَما َربَُّك ب َسآَء َفَعلَيحَها

َ
 ٤٦أ
 
 
 
 
 
 
 

گمان تو هاي )قدرت( خدا اين استکه بيو از نشانه
بيني، اما هنگاميکه آب را بر آن زمين را خشکيده مي

گردد. آيد و آماسيده ميفرو فرستيم به جنبش درمي
گرداند هم او که اين زمين را زنده ميگمان خدايي بي

گمان او بر هر چيزي گرداند بيمردگان را زنده مي
که در آيات ما به گمان کسانيبي ﴾39﴿تواناست. 

گرايند بر ما پوشيده نخواهند بود. آيا کژي و باطل مي
که شود بهتر است يا کسيکسيکه در آتش انداخته مي

سوي حشر قيامت )به در نهايت امنيّت و آسايش در روز
خواهيد بکنيد و او به آيد؟ هرچه ميو حساب( مي

که قرآن گمان کسانيبي ﴾41﴿کنيد بيناست. آنچه مي
را ـ چون به آنان رسيد ـ انکار کردند )به سبب کفرشان 

گردند( و به راستي آن کتابي ارزشمند مجازات مي
باطل از هيچ سمت وسو در آن راه  ﴾41﴿. است
د از )سوي( خداوند فرزانة ستوده فرو فرستاده يابنمي

شود جز آنچه به تو چيزي گفته نمي ﴾42﴿شده است. 
گمات به پيامبران پيش از تو گفته شده است، بي

کيفري دردناک دارد. آمرزش و همپروردگارت هم
را قرآني به غير زبان عربي قرار و اگر آن ﴾43﴿

يش تفصيل )و هاگفتند: چرا آيهداديم حتماً ميمي
اند؟ آيا )قرآن( به زبان غير عربي )نازل روشن( نشده

باشد(؟ بگو: شود( و )پيامبر يک مرد( عربي )ميمي
قرآن براي مؤمنان ماية راهنمايي و بهبودي است و 

هايشان سنگيني آورند در گوشکه ايمان نميکساني
بصيرتي است. اينان است و آن )قرآن( بر آنان ماية بي

راستي به موسي و به ﴾44﴿شوند. ر ندا داده مياز دو
کتاب )آسماني( داديم آنگاه در آن اختالف شد، و 
اگر سخن پروردگارت از پيش بر اين نرفته بود همانا 

گرديد و آنان از آن )قرآن( در درميان ايشان داوري مي
هرکس کار نيکي انجام دهد  ﴾45﴿شکي قوي هستند. 

ار بدي بکند به زيان به سود خود اوست و هرکس ک
کند و پروردگارت در حق بندگان ستمکار خود مي

 ﴾46﴿نيست. 
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حنح   اَعةحِۚ َوَما ََّتحُرُج محن َثَمَرَٰت  م  ۞إحََلحهح يَُردُّ عحلحُم ٱلسه
محهحۚۦْ 
حعحلح  ب

نََثَٰ َوََل تََضُع إحَله
ُ
َمامحَها َوَما َِتحمحُل محنح أ كح

َ
أ

 ٓ ََك َن ُۡشَ يح
َ
ََٰك َمامحنها محن َوَيوحَم ُيَنادحيهحمح أ ْ َءاَذنه ءحي قَالُٓوا

ۖۡ  ٤٧َشهحيد   ُعوَن محن َقبحُل ْ يَدح ا ََكنُوا َوَضله َعنحُهم مه
حيص   حن ُمه ْ َما لَُهم م  نَسَُٰن محن َله يَسح  ٤٨َوَظنُّوا ح

ُم ٱۡلح
ُّ فََي  ُه ٱلّشه سه ح ِإَون مه َيح

َولَئحنح  ٤٩وس  َقُنوط  ُدََعٓءح ٱۡلح
َذقحَنَٰ 
َ
تحُه ََلَُقولَنه َهََٰذا أ آَء َمسه دح َۡضه حنها محنُۢ َبعح َة  م  ُه رَۡحح

ٓ إحنه  ح ُت إحََلَٰ َرَب  عح حن رُّجح  َولَئ
حَمة  اَعَة قَآئ ُظنُّ ٱلسه

َ
َلح َوَمآ أ

حَما   ب
ْ حيَن َكَفُروا حََئه ٱَّله ِۚ فَلَُننَب  َّنَٰ ُحسح

َلح عحنَدهُۥ لَلح
حنح  يَقنهُهم م  َنا ٥٠َعَذاٍب َغلحيظ   َعمحلُواْ َونَلُذح َعمح نح

َ
ِإَوَذآ أ

َرَض َوَن  عح
َ
نَسَٰنح أ ح

ُّ لََعَ ٱۡلح ُه ٱلّشه حبحهۦح ِإَوَذا َمسه َان اِبح
ُتمح إحن ََكَن محنح عحندح  ٥١ فَُذو ُدََعٍٓء َعرحيض   رََءيح

َ
قُلح أ

حهۦح تُم ب ح ُثمه َكَفرح َقاقِۢ  ٱَّلله نح ُهَو ِفح شح َضلُّ محمه
َ
َمنح أ

هحمح  ٥٢بَعحيد   نُفسح
َ
ٓ أ َسَُنحيهحمح َءاتََٰيَٰتحَنا ِفح ٱٓأۡلفَاقح َوِفح

نهُهۥ 
َ
حَك أ حَرب  فح ب َو لَمح يَكح

َ
ُۗ أ َقُّ
نهُه ٱۡلح

َ
َ لَُهمح أ َٰ يَتََبنيه َحِته

ء  َشهحيٌد  ح َۡ ح 
َٰ ُك  حَقآءح  ٥٣لََعَ حن ل  َية  م  ََلٓ إحنهُهمح ِفح محرح

َ
أ
ح  َۡ ح 

حُكل  ََلٓ إحنهُهۥ ب
َ
ُۗ أ حهحمح حيُۢط َرب    ٥٤ء  ُمُّ

 
 
 
 
 
 
 
 

گردد، و آگاهي از وقوع )زمان( قيامت به خدا باز مي

آيد و هيچ اي از غالف خود بيرون نميهيچ ميوه

کند مگر با گردد و وضع حمل نمياي باردار نميمادّه

دهد: را ندا ميکه آنانعلم و اطالع او، و روزي

پنداشتيد( کجايند؟ که براي( من )ميشرکا)يي

گويند: به تو خبر داديم که از ما کسي گواهي مي

و آنچه را که از پيش به نيايش  ﴾47﴿دهد. نمي

شود و يقين پيدا خواندند  از ديدشان ناپديد ميمي

انسان از  ﴾48﴿کنند که هيچ راه رهايي ندارند. مي

شودد، و اگر گزندي به او برسد طلب خير خسته نمي

اگر پس از رنجي که به  و ﴾49﴿مأيوس و نااميد است. 

او رسيده است از سوي خود رحمتي به او بچشانيم قطعاً 

برم قيامت خواهد گفت: اين حق من است و گمان نمي

سوي پروردگارم برپا شود و اگر )به فرض اينکه( به

بازگردانده شوم، حتماً در پيشگاه او داراي مقام و 

چه گمان کافران را به آنمنزلت خوبي هستم. پس بي

اند خبر خواهيم داد و حتماً عذاب سخت و زيادي کرده

هنگاميکه ما به انسان  ﴾51﴿چشانيم. را به ايشان مي

ورزد و شود و تکبّر ميگردان مينعمت دهيم روي

 ﴾51﴿کند. هرگاه رنج و باليي به او برسد بسيار دعا مي

)اي پيامبران( بگو: به من خبر دهيد اگر اين )قرآن( از 

اوند آمده باشد و آنگاه شما به آن ايمان سوي خد

تر خواهد بود از آن نداشته باشيد چه کسي گمراه

کسيکه سخت )با حق( در مبارزه و مقابله باشد؟!. 

هاي عالم و هاي خود را در کرانهبه زودي نشانه ﴾52﴿

)هم( در نفس خودشان به آنان نشان خواهيم داد تا 

ت. آيا کافي براي ايشان روشن شود که آن حق اس

نيست اينکه پروردگارت بر هر چيزي حاضر و گواه 

آگاه باشيد که آنان دربارة مالقات  ﴾53﴿است؟. 

پروردگارشان در شک و ترديدند! هان بدانيد که او 

 ﴾54﴿)=خدا( به همه چيز احاطه دارد. 
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وَرىَٰ   ُسوَرةُ الشُّ
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

حيَن محن كَ  ٢ٓعٓسٓق  ١حٓم  ٓ إحََلحَك ِإَوََل ٱَّله حَك يُوۡحح َذَٰل
َكحيُم  َعزحيُز ٱۡلح

ُ ٱلح َمََٰوَٰتح  ٣َقبحلحَك ٱَّلله ََلُۥ َما ِفح ٱلسه
يُم  ُّ ٱلحَعظح َعلح

ِۖ وَُهَو ٱلح ۡرضح
َ تََكاُد  ٤َوَما ِفح ٱۡلح

حُحوَن  َمَلَٰٓئحَكُة يَُسب 
ح ْۚ َوٱل َن محن فَوحقحهحنه رح َُٰت َيَتَفطه َمََٰو ٱلسه

 َ َ ِبح ََلٓ إحنه ٱَّلله
َ
ۡرضح  أ

َ حَمن ِفح ٱۡلح فحُروَن ل َتغح حهحمح َويَسح دح َرب  مح
يُم  ۦٓ  ٥ُهَو ٱلحَغُفوُر ٱلرهحح حهح ْ محن ُدون َُذوا حيَن ٱَّته َوٱَّله

حَوكحيل   يحهحم ب
نَت َعلَ

َ
ٓ أ يحهحمح َوَما

ُ َحفحيٌظ َعلَ َآَء ٱَّلله َلح وح
َ
 أ
ٓ إحََلحَك قُرح  ٦ وحَحيحَنا

َ
حَك أ مه َوَكَذَٰل

ُ
َر أ ُنذح ح حي  ا تل  َءانًا َعَرب
عح ََل َريحَب فحيهحِۚ  َمح

َر يَوحَم ٱۡلح لََها َوتُنذح ٱلحُقَرىَٰ َوَمنح َحوح
عحيح  َنهةح َوفَرحيق  ِفح ٱلسه

ُ  ٧فَرحيق  ِفح ٱۡلح َولَوح َشآَء ٱَّلله
ُل َمن يََشآُء ِفح  خح ن يُدح َدة  َوَلَٰكح ة  َوَٰحح مه

ُ
َۡلََعلَُهمح أ
َتحهحۚۦْ  ٍي  رَۡحح حن َولح   َوََل نَصح َٰلحُموَن َما لَُهم م  مح  ٨َوٱلظه

َ
أ
ح  ُّ وَُهَو يُۡحح َولح

ح ُ ُهَو ٱل ۖۡ فَٱَّلله َآَء َلح وح
َ
ٓ أ حهۦح ْ محن ُدون َُذوا ٱَّته

ير   ء  قَدح ح َۡ ح 
َٰ ُك  ََتَٰ وَُهَو لََعَ حَموح ُتمح فحيهح  ٩ٱل َتلَفح َوَما ٱخح

حْۚ  ۥٓ إحََل ٱَّلله ُمُه ء  فَُحكح ح َۡ ح َعلَيحهح محن  ُ َرَب  َٰلحُكُم ٱَّلله َذ
نحيُب 

ُ
حُت ِإَوََلحهح أ  ١٠تََوُكه

 
 
 
 
 
 
 

 

 سوره شورى
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

اينگونه  ﴾2﴿عين. سين. قاف.  ﴾1﴿. حا، ميم

اند وحي )خداوند( به تو و به کسانيکه پيش از تو بوده

آنچه در  ﴾3﴿کند. خداوند پيروزمند فرزانه است. مي

ها و آنچه در زمين است زا آن اوست و او واال سمانآ

ها از نزديک است که آسمان ﴾4﴿و بزرگ است. 

بااليشان در هم بشکافند، و فرشتگان با ستايش 

گويند و براي کسانيکه در پروردگارشان تسبيح مي

کنند. بدانکه زمين هستند درخواست آمرزش مي

که جز و کساني ﴾5﴿خداوند آمرزگار مهربان است. 

اند خداوند خدا براي خود دوستان و ياوراني برگرفته

و  ﴾6﴿مراقب ايشان است و تو مسئول آنان نيستي. 

اينچنين قرآني عربي به تو وحي کرديم تا مردم أم 

مکّة مکرّمه( و کساني را که دوروبر آن  -القري )

را( از روز گردهم آيي )= روز هستند بترساني و )آنان

ي در آن نيست برحذر داري. گروهي قيامت( که شکّ

و اگر  ﴾7﴿در بهشت و گروهي در دوزخ خواهند بود. 

ساخت امّا خدا را يک امّت ميخواست آنانخدا مي

هرکه را بخواهد به رحمت خويش درخوهد آورد و 

آيا جز او  ﴾8﴿. ستمکاران هيچ دوست و ياوري ندارند

 اند حال آنکه فقط خداوندرا به سرپرستي گرفته

گرداند و او بر کارساز است و او مردگان را زنده مي

که اختالف  و در هرچيزي ﴾9﴿همه چيز تواناست؟. 

گردد. اين است کنيد داوري آن به خدا واگذار مي

سوي خداوند، پروردگار من، که بر او توکّل نموده و به

 ﴾11﴿گردم. او باز مي
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ِۚ َجَعَل لَ  ۡرضح
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ُر ٱلسه ُكمح فَاطح نُفسح

َ
حنح أ ُكم م 

َرؤُُكمح فحيهحِۚ لَيحَس  ا يَذح َوَٰج  زح
َ
نحَعَٰمح أ

َ ا َومحَن ٱۡلح َوَٰج  زح
َ
أ

ُي  َصح محيُع ٱبلح ۖۡ وَُهَو ٱلسه ء  ح َۡ ُد  ١١َكمحثحلحهۦح  ََلُۥ َمَقاَلح
 ْۚ ُر دح حَمن يََشآُء َوَيقح َق ل حزح ِۖ يَبحُسُط ٱلر  ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ٱلسه
ءٍ  ح َۡ ح 

حُكل  حينح  ١٢َعلحيم   إحنهُهۥ ب حَن ٱل  ُكم م 
َع لَ ۞َۡشَ

يحَنا  ٓ إحََلحَك َوَما َوصه وحَحيحَنا
َ
حٓي أ ا َوٱَّله حهۦح نُوح  َٰ ب َما َوَّصه

حيَن َوََل  ْ ٱل  قحيُموا
َ
نح أ
َ
ۖۡ أ ٓ إحبحَرَٰهحيَم َوُموََسَٰ وَعحيََسَٰٓ حهۦح ب

ُعوُهمح  حكحنَي َما تَدح ُمّشح
ح ْ فحيهحِۚ َكَُبَ لََعَ ٱل إحََلحهحِۚ َتَتَفرهقُوا

حيُب  ٓي إحََلحهح َمن يُن دح ٓ إحََلحهح َمن يََشآُء َوَيهح ُ ََيحَتبح  ١٣ٱَّلله
ُۢا  َي دح َما َجآَءُهُم ٱلحعحلحُم َبغح ْ إحَله محنُۢ َبعح قُٓوا َوَما َتَفره
َسم    َجل  مُّ

َ
حَك إحََلَٰٓ أ ب  ََل َُكحَمة  َسَبَقتح محن ره ْۚ َولَوح بَيحَنُهمح

 ْۚ َ بَيحَنُهمح هحمح  لهُقَضح دح ورحثُواْ ٱلحكحَتََٰب محنُۢ َبعح
ُ
حيَن أ ِإَونه ٱَّله
حنحُه ُمرحيب   َفح َشك   م 

َتقحمح  ١٤لَ ُعۖۡ َوٱسح حَك فَٱدح فَلحَذَٰل
نَزَل 
َ
حَمآ أ ۖۡ َوقُلح َءاَمنُت ب َوآَءُهمح هح

َ
محرحَتۖۡ َوََل تَتهبحعح أ

ُ
َكَمآ أ

َل بَيحَنُكُمۖۡ  دح عح
َ
محرحُت ۡلح

ُ
ِۖ َوأ ُ محن كحَتَٰب  ُ َربَُّنا  ٱَّلله ٱَّلله

َة  ۖۡ ََل ُحجه َمَٰلُُكمح عح
َ
َمَٰلَُنا َوَلُكمح أ عح

َ
ٓ أ ۖۡ نَلَا َوَربُُّكمح

ُي  حَمصح ۖۡ ِإَوََلحهح ٱل ُ ََيحَمُع بَيحَنَنا   ١٥بَيحَنَنا َوَبيحَنُكُمۖۡ ٱَّلله
 
 
 
 
 
 
 
 

ها و زمين است، از خودتان براي شما آفرينندة آسمان

به شکل نر و مادّه همسراني قرار داده و چهارپايان را 

گرداند. درآورده است و بدين وسيله شما را زياد مي

 ﴾11﴿هيچ چيزي همانند او نيست و او شنواي بيناست. 

کليدهاي آسمان و زمين از آن اوست، رزق و روزي را 

گرداند و )براي براي هرکس که بخواهد فراخ مي

دارد، و او به همه چيز هرکس که بخواهد( تنگ مي

آنچه از دين که نوح را به آن فرمان  ﴾12﴿ داناست.

ايم و آنچه که داده بود، و آنچه را که به تو وحي کرده

ابراهيم و موسي و عيسي را به آن فرمان داده بوديم 

برايتان مقرّر داشت که دين را برپاي داريد و در آن 

سوي آن فرا اختالف نورزيد چيزي را که مشرکان را به

آيد. خداوند هرکس گران ميسختخوانيد بر آنان مي

گزيند و هرکس را که را بخواهد براي اين دين برمي

کند. سوي خويش هدايت ميسوي او نهد بهرو به

و گروه گروه و دسته دسته نشدند مگر بعد از  ﴾13﴿

جويي فقط به خاطر علم و آگاهي. و اين تفرقه

ستمگري و کجروي درميان خودشان بود، و اگر 

ز سوي پروردگارت صادر نشده بود که تا فرماني ا

زماني معيّن )مهلت( يابند، به يقين درميان آنان داوري 

شد و کسانيکه پس از آنان کتاب به آنها ميراث داده مي

پس بر  ﴾14﴿ شد در حقّانيت آن در شکّي قوي هستند.

اي ايستادگي اين )دين( فراخوان و چنانکه فرمان يافته

آنان پيروي مکن. بگو: من به هر  هايکن، و از خواسته

ام و که از سوي خدا نازل شده است ايمان آوردهکتابي

به من دستور داده شده که درميان شما دادگري کنم، 

خداوند پروردگار ما و پروردگار شماست. اعمال ما از 

آن ماست و اعمال شما از آن شماست، ميان ما و شما 

ا و شما را گرد اي نيست، خداوند مگفتگو و مجادله

  ﴾15﴿سوي اوست. آورد و بازگشت بهمي
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يَب ََلُۥ  ُتجح دح َما ٱسح ح محنُۢ َبعح وَن ِفح ٱَّلله حيَن ُُيَآجُّ
َوٱَّله

يحهحمح َغَضب  َولَُهمح 
حهحمح وََعلَ َضٌة عحنَد َرب  ُتُهمح َداحح ُحجه

يدٌ  ح  ١٦ َعَذاب  َشدح َق 
حٱۡلح كحَتََٰب ب

نَزَل ٱلح
َ
حٓي أ ُ ٱَّله ٱَّلله

اَعَة َقرحيب  وَ   ٱلسه
رحيَك لََعله محََياَنُۗ َوَما يُدح

ح  ١٧ٱل
حيَن َءاَمُنواْ  ۖۡ َوٱَّله حَها محُنوَن ب حيَن ََل يُؤح

حَها ٱَّله ُل ب َتعحجح يَسح
حيَن  ََلٓ إحنه ٱَّله

َ
ُۗ أ َقُّ
نهَها ٱۡلح

َ
لَُموَن أ فحُقوَن محنحَها َوَيعح ُمشح

َفح َضَلَِٰۢل بَعحي
اَعةح لَ يُفُۢ  ١٨ٍد ُيَماُروَن ِفح ٱلسه ُ َلطح ٱَّلله

َعزحيُز 
َقوحيُّ ٱلح

ۖۡ َوُهَو ٱلح ُزُق َمن يََشآُء ۦح يَرح حعحَبادحه َمن  ١٩ب
حهحۖۦۡ َوَمن ََكَن  ث َرةح نَزحدح ََلُۥ ِفح َحرح ََكَن يُرحيُد َحرحَث ٱٓأۡلخح
َرةح محن  حهۦح محنحَها َوَما ََلُۥ ِفح ٱٓأۡلخح ت َيا نُؤح نح يُرحيُد َحرحَث ٱلُّ

يٍب  ْ  ٢٠نهصح َُٰٓؤا مح لَُهمح ُۡشََك
َ
حينح َما  أ حَن ٱل  َۡشَُعواْ لَُهم م 

 ُۗ َ بَيحَنُهمح لح لَُقَضح َفصح
ََل َُكحَمُة ٱلح ْۚ َولَوح ُ حهح ٱَّلله َذنُۢ ب

ح
لَمح يَأ

م   َلح
َ
َٰلحمحنَي لَُهمح َعَذاٌب أ َٰلحمحنَي  ٢١ِإَونه ٱلظه تََرى ٱلظه

 ُۗ حهحمح ُۢ ب  وَُهَو َواقحُع
ْ ا َكَسُبوا فحقحنَي محمه حيَن َءاَمُنواْ  ُمشح َوٱَّله

ا  ِۖ لَُهم مه َنهاتح
َٰلحَحَٰتح ِفح َروحَضاتح ٱۡلح ْ ٱلصه وََعمحلُوا

َكبحُي 
ُل ٱلح حَك ُهَو ٱلحَفضح َٰل ْۚ َذ حهحمح   ٢٢يََشآُءوَن عحنَد َرب 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

که دربارة خدا به مجادله و مخاصمه و کساني

پردازند آن هم پس از آنکه پذيرفته شده است، مي

دلة آنان در نزد پروردگارشان باطل است و خشم مجا

 ﴾16﴿)خدا( بر آنان است و آنان عذابي سخت دارند. 
خداوند ذاتي است که کتاب و ابزار سنجش را به حق 

داني شايد قيامت نزديک نازل کرده است، و تو چه مي

که به قيامت ايمان ندارند در فرا کساني ﴾17﴿باشد. 

امّا مؤمنان به سبب آن در  ورزند،رسيدن آن شتاب مي

دانند که قيامت حق است بدانکه خوف و هراسند و مي

کسانيکه دربارة قيامت شک و ترديد دارند و دربارة ان 

برند. کنند در گمراهي دور و دراز به سر ميمجادله مي

خداوند نسبت به بندگانش مهربان است، به  ﴾18﴿

چيره  دهد و او توانا وهرکس که بخواهد روزي مي

هرکس که کشت آخرت را بخواهد به  ﴾19﴿است. 

دهيم،  هرکس که کشت کشت او فروني و برکت مي

دهيم و او در آخرت هيچ دنيا را بخواهد از آن به او مي

آيا )کافران( شريکاني دارند که  ﴾21﴿اي ندارد. بهره

اند که خدا بدان اجازه براي ايشان ديني پديد آورده

فرمان قاطع )دربارة تاخير عذاب نداده است؟ و اگر 

گمان شد، و بيدرکار( نبود )مسلّماً بين آنان داوري مي

ستمکاران را  ﴾21﴿ستمکاران عذاب دردناکي دارند. 

اند )در قيامت( خواهي ديد که از کارهايي که کرده

گيرد، و سخت بيمناکند، و آن حتماً ايشان را فرو مي

اند در سته کردهآنانکه ايمان آودره و کارهاي شاي

برند آنان هر آنچه بخواهند نزد هاي بهشت به سر ميباغ

  ﴾22﴿پروردگارشان دارند، اين است فضل بزرگ. 
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ْ وََعمحلُواْ  حيَن َءاَمُنوا َباَدهُ ٱَّله ُ عح ُ ٱَّلله ح حي يُبَّش  حَك ٱَّله َٰل َذ
سح 
َ
ٓ أ َٰلحَحَٰتح  قُل َله ح ٱلصه ًرا إحَله ٱل جح

َ
َمَودهةَ ُلُكمح َعلَيحهح أ

 ْۚ ًنا  نهزحدح ََلُۥ فحيَها ُحسح
ََتحفح َحَسَنة  ََبَٰ  َوَمن َيقح ُقرح

ِفح ٱلح
َ َغُفور  َشُكوٌر  ح  ٢٣إحنه ٱَّلله ىَٰ لََعَ ٱَّلله ََتَ مح َيُقولُوَن ٱفح

َ
أ

 ُ ُح ٱَّلله بحَكُۗ َوَيمح
َٰ قَلح ُ ََيحتحمح لََعَ ۖۡ فَإحن يََشإح ٱَّلله ب ا َكذح

قُّ ٱۡلحَ  َل َوُيحح حَذاتح ٱلحَبَٰطح ُۢ ب ْٓۚ إحنهُهۥ َعلحيُم حَكلحَمَٰتحهۦح قه ب
ُدورح  َبادحهۦح  ٢٤ٱلصُّ َبَة َعنح عح َبُل ٱتلهوح حي َيقح وَُهَو ٱَّله

ح  ي   َعنح ٱلسه
ْ ُفوا َعلُوَن َوَيعح لَُم َما َتفح  ٢٥اتح َوَيعح

يُب ٱ َتجح ْ َويَسح ْ وََعمحلُوا حيَن َءاَمُنوا َٰلحَحَٰتح  َّله ٱلصه
حن فَ  يد  َوَيزحيُدُهم م  َٰفحُروَن لَُهمح َعَذاب  َشدح لحهحۚۦْ َوٱلحَك ضح

ۡرضح  ٢٦
َ اْ ِفح ٱۡلح ۦح بَلََغوح َق لحعحَبادحه حزح ُ ٱلر  ۞َولَوح بََسَط ٱَّلله

 ُۢ ۦح َخبحُي حعحَبادحه ْۚ إحنهُهۥ ب ا يََشآُء حَقَدر  مه حُل ب ن ُيََن  َوَلَٰكح
ي   دح مَ  ٢٧بَصح حُل ٱلحَغيحَث محنُۢ َبعح حي ُيََن 

ا َقَنُطواْ وَُهَو ٱَّله
َمحيُد  ُّ ٱۡلح َولح

ح ۚۥْ وَُهَو ٱل ََتُه َومحنح َءاتََٰيَٰتحهۦح  ٢٨َوَينُّشُ رَۡحح
ۡرضح َوَما بَثه حيهحَما محن َدٓابهة ِۚ وَُهَو 

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح َخلحُق ٱلسه
ير   َٰ ََجحعحهحمح إحَذا يََشآُء قَدح

حن  ٢٩لََعَ َصََٰبُكم م 
َ
ٓ أ َوَما

يَبة  فَبحَما َكَسَبتح  صح ُفواْ َعن َكثحي  مُّ يُكمح َوَيعح يحدح
َ
 ٣٠أ

حن ُدونح  ِۖ َوَما لَُكم م  ۡرضح
َ زحيَن ِفح ٱۡلح جح حُمعح نُتم ب

َ
ٓ أ َوَما

ي   ح محن َولح   َوََل نَصح   ٣١ٱَّلله
 
 
 
 
 
 

اين همان چيزي است که خداوند به آن بندگانش که 

دهد. اند نويد ميايمان آورده و کارهاي شايسته کرده

خواهم ر آن از شما پاداش و مزدي نميبگو: در براب

مگر دوستي به خاطر خويشاوندي و هرکس که نيکي 

گمان خداوند افزاييم. بيکند بر نيکيِ عمل او مي

گويند: آيا مي ﴾23﴿آمرزنده و شکرگزار است. 

)پيامبر( بر خدا دروغ بسته است؟، اگر خدا بخواهد بر 

برد و ميان مينهد، و خداوند باطل را از دل تو مهره مي

گمان او به همة دارد. بيبا سخنانس حق را پابرجا مي

و  ﴾24﴿باشد. هاست آگاه ميچيزهايي که درون سينه

پذيرد و از اوست خدايي که توبه را از بندگانش مي

داند. دهيد، ميگذرد و آنچه را انجام ميگناهان درمي

م و کسانيکه ايمان آورده و کارهاي شايسته انجا ﴾25﴿

کنند، و به آنان از اند پروردگارشان را اجابت ميداده

دهد و کافران عذاب سخت و فضل خود افزون مي

و اگر خداوند روزي را براي  ﴾26﴿شديدي دارند. 

همة بندگانش فراخ و فراوان کند قطعاً در زمين 

کنند ولي به اندازة آنچه بخواهد سرکشي و تباهي مي

)احوال( بندگانش داناي  فرستد چرا که او بهفرو مي

کند پس از و اوست که باران را نازل مي ﴾27﴿بيناست. 

گستراند آنکه )مردم( نا اميد شدند و رحمت خود را مي

هايش و از نشانه ﴾28﴿ و اوست کارسازِ ستوده.

ها و زمين، و )نيز( همة جنبدگاني است آفرينش آسمان

و بر که در آن دئو پديدار و پراکنده کرده است وا

و هر  ﴾29﴿گردآوري آنها هنگاميکه بخواهد تواناست. 

مصيبتي که گريبانگيرتان شود، به خاطر کارهايي است 

ايد، و خداوند از بسياري )از کارهاي که خود کرده

توانيد )از و شما هرگز نمي ﴾31﴿. کندشما( گذشت مي

چنگال قدرت خداوند( در زمين )فرار کنيد و خدا را از 

ه خود( ناتوان سازيد، و برايتان جز خداوند دستيابي ب

  ﴾31﴿هيچ کارساز و ياوري نيست. 
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َلَٰمح  عح
َ رح َكٱۡلح َحح

َوارح ِفح ٱبلح َ
  ٣٢َومحنح َءاتََٰيَٰتحهح ٱۡلح

ح
إحن يََشأ
ۦْٓۚ إحنه ِفح  ح رحه َٰ َظهح

لَلحَن َرَواكحَد لََعَ حيَح َفَيظح نح ٱلر  كح يُسح
ح َصبهار  َشُكورٍ 

حُك  حَك ٓأَلتََٰيَٰت  ل  َٰل حَما  ٣٣ َذ ُهنه ب حقح وح يُوب
َ
أ

ُف َعن َكثحي   لُوَن  ٣٤َكَسُبواْ َوَيعح حيَن يَُجَٰدح لََم ٱَّله َوَيعح
حيص   حن ُمه ٓ َءاتََٰيَٰتحَنا َما لَُهم م  حن  ٣٥ِفح وتحيُتم م 

ُ
ٓ أ َفَما

ََّقَٰ  بح
َ
ح َخيح  َوأ ْۚ َوَما عحنَد ٱَّلله َيا نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ ء  َفَمَتَُٰع ٱۡلح ح َۡ

حيَن َءا حَّله ُوَن ل حهحمح َيَتَوُكه َٰ َرب 
ْ َولََعَ حيَن  ٣٦َمُنوا َوٱَّله

ُبواْ  ثحمح َوٱلحَفَوَٰححَش ِإَوَذا َما َغضح ح
ئحَر ٱۡلح ََيحَتنحُبوَن َكَبَٰٓ
فحُروَن  قَاُمواْ  ٣٧ُهمح َيغح

َ
حهحمح َوأ حَرب   ل

ْ َتَجابُوا حيَن ٱسح َوٱَّله
ا َرزَ  رُُهمح ُشوَرىَٰ بَيحَنُهمح َومحمه مح

َ
َة َوأ لَوَٰ قحَنَُٰهمح ٱلصه
وَن  ٣٨يُنفحُقوَن  ُ ُ ُهمح يَنَتِصح َغح َصاَبُهُم ٱبلح

َ
حيَن إحَذآ أ َوٱَّله

٣٩  ْ ُؤا لََح  وََجَزَٰٓ صح
َ
ۖۡ َفَمنح َعَفا َوأ حثحلَُها حَئة  م  حَئة  َسي  َسي 
َٰلحمحنَي  حْۚ إحنهُهۥ ََل ُُيحبُّ ٱلظه ُرهُۥ لََعَ ٱَّلله جح

َ
َولََمنح  ٤٠فَأ

َد ُظلحمحهۦح  حن َسبحيٍل ٱنَتَِصَ َبعح يحهحم م 
ْوَلَٰٓئحَك َما َعلَ

ُ
فَأ

لحُموَن ٱنلهاَس َوَيبحُغوَن  ٤١ حيَن َيظح بحيُل لََعَ ٱَّله إحنهَما ٱلسه
م   َلح
َ
ْوَلَٰٓئحَك لَُهمح َعَذاٌب أ

ُ
ِۚ أ ح َق 
ح ٱۡلح حَغيح ۡرضح ب

َ  ٤٢ِفح ٱۡلح
ُمورح 

ُ حَك لَمحنح َعزحمح ٱۡلح َٰل  ٤٣َولََمن َصََبَ وََغَفَر إحنه َذ
حۗۦُ َوتََرى َومَ  ه دح حنُۢ َبعح ُ َفَما ََلُۥ محن َولح   م  لحلح ٱَّلله ن يُضح

 ْ ُوا
َ
ا َرأ َٰلحمحنَي لَمه حن  ٱلظه ٱلحَعَذاَب َيُقولُوَن َهلح إحََلَٰ َمَرد   م 

  ٤٤َسبحيل  
 
 
 
 
 
 

هايي است که همچون هاي او کشتيو از جمله نشانه
 ﴾32﴿آيند. کوهها بر صفحه درياها به حرکت درمي

ها بر روي سازد و کشتير بخواهيد باد را آرام مياگ
گمان در اين براي هر بردبار گردند، بيدريا متوقف مي

ها يا اگر بخواند کشتي ﴾33﴿هاست. سپاسگزاري نشانه
اند خاظز کارهايي که سرنشينان آنها مرتکب شدهرا به

گذرد. کند و از بسياري )گناهان( درميهالک مي
کنند بدانند که در آيات ما مجادله ميو تا کساني ﴾34﴿

هر آنچه که به شما  ﴾35﴿که هيچ گريزگاهي ندارند. 
داده شده است بهرة زندگاني دنياست و آنچه که نزد 
خداست بهتر و پايدارتر است براي کسانيکه ايمان 

و  ﴾36﴿کنند. آورده و بر پروردگارشان توکل مي
ناپسند  که از گناهان بزرگ و اعمال زشت وکساني

شود گذشت پرهيزند و هنگاميکه خشمگين ميمي
و آنانکه )دعوت( پروردگارشان را  ﴾37﴿کنند. مي

پذيرفتند و نماز را برپا داشتند و کارشان به شيوة رايزني 
ديگر است. و از آنچه به ايشان و بر پاية مشورت با يک

و کسانيکه هرگاه  ﴾38﴿کنند. ايم، انفاق ميداده

و کيفر  ﴾39﴿گيرند. آنان برسد انتقام ميتجاوزي به 
بدي، بدي مانند آن است، پس هرکس گذشت کند و 
)راه( صلح و صفا پيش گيرد پاداشش بر خداوند است. 

 ﴾41﴿دارد. گمان خداوند ستمکاران را دوست نميبي
و کسيکه که پس از ستم ديدن خويش انتقام بگيرد، بر 

عتاب و عقاب  بلکه ﴾41﴿آنان عتاب و عقابي نيست. 
کنند و در زمين متوجّه کساني است که به مردم ستم مي

جويند. اينانند که عذاب دردناک به ناحق )تباهي( مي
و کسيکه بردباري کند و ببخشد  ﴾42﴿)درپيش( دارند. 

 )بداند که( اين )اوصاف( از کارهاي سترگ است.

و کسي را که خدا گمراه سازد به غير از او هيچ  ﴾43﴿
ازي براي او نيست، و ستمگران را خواهي ديد که کارس

سوي گويند: آيا راهي بهبينند ميوقتي عذاب را مي
 ﴾44﴿بازگشت هست؟. 
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ح يَنُظُروَن  ل  عحنَي محَن ٱَّلُّ َرُضوَن َعلَيحَها َخَٰشح َُٰهمح ُيعح َوتََرى
حيَن  َخَِٰسح

ْ إحنه ٱلح حيَن َءاَمُنٓوا ُۗ َوقَاَل ٱَّله محن َطرحٍف َخَفح  
ح  ََلٓ إحنه ٱَّله

َ
لحيهحمح يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح  أ هح

َ
نُفَسُهمح َوأ

َ
ْ أ ٓوا ُ يَن َخِسح

قحيم   َٰلحمحنَي ِفح َعَذاب  مُّ حنح  ٤٥ٱلظه َوَما ََكَن لَُهم م 
 ُ لحلح ٱَّلله حُۗ َوَمن يُضح حن ُدونح ٱَّلله وَنُهم م  َآَء يَنُِصُ َلح وح

َ
أ

ح  ٤٦َفَما ََلُۥ محن َسبحيٍل  حَرب   ل
ْ يُبوا َتجح حن َقبحلح ٱسح ُكم م 

َجإ  
لح حن مه حْۚ َما لَُكم م  َ يَوحم  َله َمَرده ََلُۥ محَن ٱَّلله ِتح

ح
ن يَأ
َ
أ

ي   حن نهكح ُكم م 
ْ َفَمآ  ٤٧يَوحَمئحذ  َوَما لَ َرُضوا عح

َ
َفإحنح أ

آ  ََلَُٰغُۗ ِإَونه ۖۡ إحنح َعلَيحَك إحَله ٱبلح يحهحمح َحفحيًظا
رحَسلحَنََٰك َعلَ

َ
أ

َنا ٱ َذقح
َ
ٓ أ بحُهمح إحَذا ۖۡ ِإَون تُصح حَها  فَرحَح ب

َة  نَسََٰن محنها رَۡحح ح
ۡلح

نَسََٰن َكُفور   ح
يهحمح فَإحنه ٱۡلح يحدح

َ
َمتح أ حَما َقده حَئُۢة ب  ٤٨َسي 

ْۚ َيَهُب  ِۚ ََيحلُُق َما يََشآُء ۡرضح
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ح ُملحُك ٱلسه ه ح َّلل 

كُ  حَمن يََشآُء ٱَّلُّ ا َوَيَهُب ل حَمن يََشآُء إحَنَٰث  وح  ٤٩وَر ل
َ
أ
ْۚ إحنهُهۥ  َعُل َمن يََشآُء َعقحيًما ۖۡ َوَيجح ا َران ا ِإَوَنَٰث  حُجُهمح ُذكح يَُزو 

ير   ُ إحَله  ٥٠َعلحيم  قَدح حَمُه ٱَّلله ن يَُكل 
َ
۞َوَما ََكَن لحبََّشٍ أ

وح محن َوَرآيِٕ 
َ
ًيا أ َ  وَحح َل رَُسوَل  َفُيوۡحح وح يُرحسح

َ
ححَجاٍب أ

 ْۚ حهۦح َما يََشآُء ٌّ َحكحيم   بحإحذحن  ٥١إحنهُهۥ لََعح
 

  

 

 

 

 

 

 

 

شوند را خواهي ديد که بر آن )عذاب( عرضه ميو آنان

که از خواري زبونند، و زير چشمي و مخفيانه )به 

گويند: زيانکاران نگرند و مؤمنان ميآتش( مي

اند که در روز قيامت خود وخاندان خود را به کساني

ذاب دائم خواهند زيان افکندند. هان! ستمگران در ع

و آنان ياوران و دوستاني ندارند که در  ﴾45﴿بود. 

را ياري دهند، و هرکس را که خدا برابر خداوند آنان

پيش  ﴾46﴿گمراه سازد او راهي )براي نجات( ندارد. 

از آنکه روزي فرا رسد که از )سوي( خدا بازگشتي 

ندارد )دعوت( پروردگار خود را بپذيريد، در آن روز 

 ﴾47﴿توانيد انکار کنيد. ناهگاهي داريد و نه مينه پ

پس اگر روي بگردانند تو را بر آنان نگهبان 

ايم، بر تو ابالغ پيام باشد و بس. هنگاميکه ما نفرستاده

از جانب خويش لطف و مرحمتي به انسان برسانيم به 

شود. و اگر بال و مصيبتي به خاطر کارهايي آن شاد مي

رسد، آنگاه انسان ناسپاس است. که کرده است به او ب

ها و زمين از آن خداست، فرمانروايي آسمان ﴾48﴿

آفريند، به هرکس که بخواهد دختر هرچه بخواهد مي

 ﴾49﴿بخشد. بخشد و به هرکس که بخواهد پسر ميمي

دهد، و )خدا( و يا اينکه هم پسر و هم دختر به آنان مي

بس آگاه و گمان او کند بيهرکه را بخواهد نازا مي

و هيچ انساني را نسزد که خدا با او  ﴾51﴿تواناست. 

سخن بگويد مگر از طريق وحي يا از پس پرده يا اينکه 

خداوند قاصدي بفرستد و آن )قاصد( به حکم او 

گمان او کند، بي)=خدا( هرچه را بخواهد نازل مي

 ﴾51﴿واالي فرزانه است. 
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ٓ إحََلحَك ُرو َنا وحَحيح
َ
حَك أ ْۚ َما ُكنَت َوَكَذَٰل رحنَا مح

َ
حنح أ ا م  ح 

ن َجَعلحَنَُٰه  يَمَُٰن َوَلَٰكح ح
رحي َما ٱلحكحَتَُٰب َوََل ٱۡلح تَدح

ٓي  دح ْۚ ِإَونهَك تَلَهح هَشآُء محنح عحَبادحنَا حهۦح َمن ن دحي ب ا نههح نُور 
َتقحيم   سح َرَٰط  مُّ حي ََلُۥ َما ِفح  ٥٢إحََلَٰ صح ح ٱَّله َرَٰطح ٱَّلله صح

َمََٰوَٰتح َوَما  ُموُر ٱلسه
ُ ُي ٱۡلح ح تَصح ََلٓ إحََل ٱَّلله

َ
ۡرضح  أ

َ ِفح ٱۡلح
٥٣ 

 ُرفح ُسوَرةُ الزُّخح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ُمبحنيح  ١حٓم 
ح كحَتَٰبح ٱل

َٰءنًا  ٢َوٱلح إحنها َجَعلحَنَُٰه قُرح
قحلُوَن  ا لهَعلهُكمح َتعح حي   كحَتَٰبح  ٣َعَرب

م ح ٱلح
ُ
ٓ أ ِإَونهُهۥ ِفح

يح  ٌّ َحكحيٌم َلَ َر  ٤َنا لََعلح حكح حُب َعنُكُم ٱَّل  َفَنۡضح
َ
أ

حفحنَي  ِسح ا مُّ ن ُكنُتمح قَوحم 
َ
ًحا أ رحَسلحَنا محن  ٥َصفح

َ
َوَكمح أ

لحنَي  وه
َ بح   ِفح ٱۡلح

حهۦح  ٦نه  ََكنُواْ ب
بح ٍ إحَله

حن نه تحيهحم م 
ح
َوَما يَأ

زحُءونَ  َتهح َشده محنحُهم َبطح  ٧ يَسح
َ
ٓ أ َنا لَكح هح

َ
ا َوَمََضَٰ فَأ ش 
لحنَي  وه

َ َمََٰوَٰتح  ٨َمَثُل ٱۡلح نح َخلََق ٱلسه َُهم مه تلح
َ
حن َسأ َولَئ

َعزحيُز ٱلحَعلحيُم 
ۡرَض ََلَُقولُنه َخَلَقُهنه ٱلح

َ حي  ٩َوٱۡلح ٱَّله
ا وََجَعَل لَُكمح فحيَها ُسُبَل   د  ۡرَض َمهح

َ َجَعَل لَُكُم ٱۡلح
َتُدوَن   ١٠لهَعلهُكمح َتهح

 

 

 

 

 

 

 

 

چنين روحي از کالم خود به تو وحي کرديم، )تو( و اين

دانستي که کتاب و ايمان چيست، ولي آن )قرآن( نمي

را نوري گردانيديم که با آن هرکس از بندگانمان را 

گمان تو به راه راست کنيم و بيکه بخواهيم هدايت مي

راه خدايي که آنچه در  ﴾52﴿سازي. رهنمون مي

ست از آن اوست. هان! همة ها و آنچه در زمين اآسمان

 ﴾53﴿ .گردسوي خدا بازميکارها به
 

 سوره زخرف
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

سوگند به قرآن )روشن و( روشنگر.   ﴾1﴿. حا، ميم

به يقين ما اين )کتاب( را قرآني عربي  ﴾2﴿

گمان آن در و بي ﴾3﴿ايم تا شما خرد ورزيد. گردانده

همانا )آن( واال و  لوح محفوظ به پيش ماست و

آيا ما اين قرآن را از شما باز  ﴾4﴿آميز است. حکمت

گيريم بدان خاطر که شما گروهي اسرافگر هستيد؟. 

و چه بسيار پيامبران را درميان پيشينيان  ﴾5﴿

آمد و هيچ پيامبري به نزد آنان نمي ﴾6﴿ايم. فرستاده

پس ما  ﴾7﴿گرفتند. مگر آنکه او را به ريشخند مي

ني را هالک کرديم که نيرومندتر از اينها هم بودند کسا

هايي از داستان تري هم داشتند. و نمونهو قدرت بيش

و اگر از آنان بپرسي که  ﴾8﴿پيشينيان گذشته است. 

ها و زمين را آفريده است به يقين چه کسي آسمان

خواهند گفت: خداوند با عزّت و آگاه آنها را آفريده 

ن را برايتان بستري ساخت و کسيکه زمي ﴾9﴿است. 

برايتان در آن راهها قرار داد تا اين که رهنمون شويد. 

﴿11﴾ 
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ة   َ حهۦح بَِلح نَا ب نَّشح
َ
حَقَدر  فَأ ُۢ ب َمآءح َمآَء َل محَن ٱلسه حي نَزه

َوٱَّله
حَك َُّتحرَُجوَن  ْۚ َكَذَٰل ا يحت  َوََٰج ُُكهَها  ١١مه زح

َ حي َخلََق ٱۡلح َوٱَّله
ح   وََجَعَل  نحَعَٰمح َمالَُكم م 

َ َكُبوَن  َن ٱلحُفلحكح َوٱۡلح  ١٢تَرح
حُكمح إحَذا  َمَة َرب   نحعح

ْ ُكُروا ۦح ُثمه تَذح َٰ ُظُهورحه
ْ لََعَ َتوُۥا لحتَسح

َر نَلَا َهََٰذا  حي َسخه َتَويحُتمح َعلَيحهح َوَتُقولُواْ ُسبحَحََٰن ٱَّله ٱسح
رحنحنَي  حنَ  ١٣َوَما ُكنها ََلُۥ ُمقح آ إحََلَٰ َرب   ١٤ا لَُمنَقلحُبوَن ِإَونه

نَسََٰن لََكُفور   ح
ۦح ُجزحًءاْۚ إحنه ٱۡلح ْ ََلُۥ محنح عحَبادحه وََجَعلُوا

بحنٌي  َُٰكم  ١٥مُّ َفى صح
َ
ا ََيحلُُق َبَنات  َوأ ََذ محمه مح ٱَّته

َ
أ
حنَي  َن حٱبلح حلرهِنَٰمۡح  ١٦ب حَما َۡضََب ل َحُدُهم ب

َ
َ أ ح ِإَوَذا بُّش 
َود    ُهُهۥ ُمسح يٌم َمَثَل  َظله وَجح َو َمن  ١٧ا وَُهَو َكظح

َ
أ

ُ ُمبحني   حَصامح َغيح
حلحَيةح وَُهَو ِفح ٱۡلح

ْ ِفح ٱۡلح ُؤا  ١٨يُنَشه
حيَن ُهمح عحَبَُٰد ٱلرهِنَٰمۡح إحَنًَٰثاْۚ  َمَلَٰٓئحَكَة ٱَّله

ح ْ ٱل وََجَعلُوا
َتُب َشَهََٰدُتُهمح َويُسح  ْۚ َسُتكح ْ َخلحَقُهمح َشهحُدوا

َ
 ١٩لُوَن أ

ْ لَوح شَ  حَك َوقَالُوا حَذَٰل ا لَُهم ب َنَُٰهم  مه َمَُٰن َما َعَبدح آَء ٱلرهحح
مح َءاَتيحَنَُٰهمح  ٢٠محنح عحلحٍمِۖ إحنح ُهمح إحَله ََيحُرُصوَن 

َ
أ
ُكوَن  سح َتمح حهۦح ُمسح حن َقبحلحهۦح َفُهم ب ا م  بَلح قَالُٓواْ  ٢١كحَتَٰب 

 َٰٓ ة  ِإَونها لََعَ مه
ُ
َٰٓ أ نَآ َءابَآَءنَا لََعَ َتُدوَن  إحنها وََجدح هح َءاَثَٰرحهحم مُّ

٢٢ 
 
 
 
 
 
 
 

و خدايي که از آسمان آبي به اندازه فرو فرستاد و 

گونه آنگاه با آن زمين مرده را زندگي بخشيديم. همين

و همان خدايي  ﴾11﴿شويد. )از قبرها( بيرون آورده مي

ها و ها را آفريده است و برايتان از کشتيکه همة جفت

رده که )بر آنها( سوار چهارپايان چيزي پديد آو

تا بر پشت آنها قرار گيريد، و چون بر  ﴾12﴿. شويدمي

آن جاي گرفتيد نعمت پروردگارتان را ياد کنيد، و 

بگوييد: پاک و منزّه است خدايي که اين را به زير 

گمان و بي ﴾13﴿فرمان ما درآورد بر آن توانا نبوديم. 

و از ميان  ﴾14﴿گرديم. سوي پروردگارمان باز ميما به

اي )چون بندگان او )=خدا(  برخي از بندگانش را پاره

گمان انسان فرزند و شريک( براي او قرار دادند بي

آفريند آيا از آنچه مي ﴾15﴿ناسپاسِ آشکار است. 

)براي خود( دختران را برگرفت و شما را با پسران 

را به همان و هرگاه يکي از آنان ﴾16﴿برگزيده است. 

ده دهند که براي )خداوند( رحمان مثل زده چيزي مژ

گردد. شود و سرشار از غم مياش سياه مياست چهره

آيا کسي را که در البالي زينت و زيور پرورش  ﴾17﴿

تواند يابد و به هنگام کشمکش و مجادله نميمي

مقصود خود را خوب و آشکار بيان و اثبات کند )به 

ن را که بندگان و فرشتگا ﴾18﴿دهند؟(. خدا نسبت مي

خداي مهربانند دختر انگاشتند. آيا به هنگام آفريدن 

شود و آنان حاضر بودند؟ گواهي آنان نوشته مي

گويند: اگر خداوند و مي ﴾19﴿گردند. بازخواست مي

کرديم، خواست ما فرشتگان را پرستش نميمهربان مي

ترين خبري از اين ترين اطالع و کوچکآنان کم

آيا  ﴾21﴿گويند. )چيزي( جز دروغ نمي ندارند، آنان

ايم و آنان بدان پيش از آن )قرآن( کتابي به آنان داده

گمان ما پدران بلکه گفتند: بي ﴾21﴿اند؟!. چنگ زده

ايم و ما بر رد و نشان آنها راه خود را بر آييني يافته

 ﴾22﴿ايم. يافته
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رحَسلحَنا محن َقبحلحَك ِفح قَرح 
َ
ٓ أ حَك َما يٍر إحَله َوَكَذَٰل حن نهذح َية  م 

 َٰٓ ة  ِإَونها لََعَ مه
ُ
َٰٓ أ ٓ َءابَآَءنَا لََعَ نَا ٓ إحنها وََجدح َفُوَها قَاَل ُمَتح

َتُدوَن  قح َدىَٰ  ٢٣َءاَثَٰرحهحم مُّ هح
َ
حأ ئحُتُكم ب َولَوح جح

َ
ََٰل أ ۞َق

لحُتم  رحسح
ُ
ٓ أ حَما  إحنها ب

ْ ۖۡ قَالُٓوا ا وََجدتُّمح َعلَيحهح َءابَآَءُكمح محمه
حهح  ۖۡ فَٱنُظرح َكيحَف ََكَن  ٢٤ۦ َكَٰفحُروَن ب َنا محنحُهمح فَٱنَتَقمح

بحنَي  ح ُمَكذ 
ح َٰقحَبُة ٱل ٓ  ٢٥َع بحيهح َوقَوحمحهۦح

َ
ِإَوذح قَاَل إحبحَرَٰهحيُم ۡلح

ُبُدوَن  ا َتعح حمه حنهُهۥ  ٢٦إحنهّنح بََرآء  م  حي َفَطَر يح فَإ
إحَله ٱَّله

ينح  دح اقحَية  ِفح َعقحبحهۦح َلَعلهُهمح وََجَعلََها َُكحَمَۢة بَ  ٢٧ َسَيهح
ُعوَن  َٰ  ٢٨يَرحجح ُؤََلٓءح َوَءابَآَءُهمح َحِته ُت َهَٰٓ بَلح َمتهعح

بحني    مُّ
َقُّ َورَُسول  َقُّ  ٢٩َجآَءُهُم ٱۡلح ا َجآَءُهُم ٱۡلح َولَمه

حهۦح َكَٰفحُروَن  ر  ِإَونها ب حح  َهََٰذا سح
ْ ََل  ٣٠قَالُوا ْ لَوح َوقَالُوا

حَل َهَٰذَ  يٍم نُز  ح َعظح َيتَنيح َقرح
حَن ٱلح َٰ رَُجل  م 

ا ٱلحُقرحَءاُن لََعَ
َنا بَيحَنُهم  ٣١ حَكْۚ ََنحُن قََسمح ََت َرب  ُموَن رَۡحح سح ُهمح َيقح
َ
أ

َق  َضُهمح فَوح َنا َبعح ْۚ َوَرَفعح َيا نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ عحيَشَتُهمح ِفح ٱۡلح مه
رحي    ا ُسخح ُضُهم َبعحض  َذ َبعح َتهخح ح

ُۗ َبعحض  َدَرَجَٰت  َل  ا
ا ََيحَمُعوَن  حمه حَك َخيح  م  َُت َرب  ن  ٣٢َورَۡحح

َ
ََلٓ أ َولَوح

ُفُر  حَمن يَكح ََعلحَنا ل َدة  ۡله ة  َوَٰحح مه
ُ
يَُكوَن ٱنلهاُس أ

ة  َوَمَعارحَج َعلَيحَها  حن فحضه ا م  حهحمح ُسُقف  ُُيوت حٱلرهِنَٰمۡح بلح ب
َهُروَن   ٣٣َيظح

 
 
 
 
 
 

از تو  گونه در هيچ شهر و دياري پيشهمين

ايم مگر آنکه متنعّمان آنجا اي نفرستادهدهندهبيم

ايم، و گمان ما پدرانمان را بر آييني يافتهگفتند: بي

)پيامبرشان به  ﴾23﴿رويم. گمان به دنبال آنان ميبي

آنها( گفت: آيا اگر من آييني را هم براي شما آورده 

 تر از آييني باشد که پدرانتان راباشم که هدايت بخش

ايد )باز از آن آيين موروثي پيروي بر آن يافته

ايد کنيد؟!( گفتند: ما به آنچه که بدان رسالت يافتهمي

و ما از ايشان انتقام گرفتيم، پس  ﴾24﴿باور نداريم. 

و  ﴾25﴿بنگر سرانجام تکذيب کنندگان چگونه بود؟. 

به يادآر آنگاه که ابراهيم به پدر و قومش گفت: من از 

جز آن معبودي که مرا به ﴾26﴿ستيد بيزارم. پرآنچه مي

و  ﴾27﴿ آفريده است و او مرا رهنمود خواهد کرد.

را سخني ماندگار درميان فرزندانش قرار )خداوند( آن

بلکه من اينان و پدرانشان  ﴾28﴿داد تا آنان بازگردند. 

مند ساختم تا حق و پيغمبر روشنگري به نزدشان را بهره

که حق به نزد آنان آمد، گفتند: و هنگامي ﴾29﴿آمد. 

و  ﴾31﴿اين جادو است و قطعاً ما بدان باور نداريم. 

گفتند: چرا اين قرآن بر مردي بزرگ از )مردم( دو 

آيا آنان رحمت  ﴾31﴿شهر فرو فرستاده نشد؟. 

را در کنند؟ ما معيشت آنانپروردگار تو را تقسيم مي

خي را بر ايم و برزندگي دنيا بين آنان تقسيم کرده

ايم تا بعضي از آنان بعضي هايي دادهبرخي ديگر برتري

ديگر را به خدمت گيرند و رحمت پروردگارت از 

اگر )اين  ﴾32﴿کنند بهتر است. آوري ميآنچه جمع

احتمال( نبود که مردم )در گمراهي( همه يک امّت 

که به خداوند مهربان کفر شوند ما براي کساني

هايي از نقره فراهم ا سقفهايي بورزند خانهمي

قرار  هايي از نقرهآورديم و براي آنان نردبانمي

 ﴾33﴿داديم که از آنها باال روند. مي
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ًرا َعلَيحَها َيتهكح   َٰب ا َوَُسُ بحَو
َ
حهحمح أ ُُيوت ْۚ  ٣٤وَن َوبلح ا ُرف  َوزُخح

رَ  ْۚ َوٱٓأۡلخح َيا نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ ا َمَتَُٰع ٱۡلح حَك لَمه َٰل ُة عحنَد ِإَون ُكُّ َذ
حلحُمتهقحنَي  حَك ل رح ٱلرهِنَٰمۡح  ٣٥َرب 

َوَمن َيعحُش َعن ذحكح
ا َفُهَو ََلُۥ قَرحين   حضح ََلُۥ َشيحَطَٰن  ِإَونهُهمح  ٣٦ُنَقي 

َتُدوَن  هح نهُهم مُّ
َ
َسُبوَن أ بحيلح َوَيحح وَنُهمح َعنح ٱلسه ََلَُصدُّ

يحَت بَيحّنح  ٣٧
َٰٓ إحَذا َجآَءنَا قَاَل تََٰيَٰلَ َد  َحِته َوَبيحَنَك ُبعح
َقرحيُن 

ح فَبحئحَس ٱلح حَقنيح َمّشح
ح َوحَم  ٣٨ٱل َولَن يَنَفَعُكُم ٱَلح

ََتحُكوَن  َعَذابح ُمشح
نهُكمح ِفح ٱلح

َ
ُتمح أ لَمح نَت  ٣٩إحذ ظه

َ
فَأ
َ
أ

َ َوَمن ََكَن ِفح َضَلَٰل   ُعمح
دحي ٱلح وح َتهح

َ
مه أ محُع ٱلصُّ تُسح

بحني   حَك  ٤٠مُّ َهََبه ب ا نَذح نَتقحُموَن  فَإحمه حنها محنحُهم مُّ وح  ٤١فَإ
َ
أ
ُروَن  َتدح قح يحهحم مُّ

َنَُٰهمح فَإحنها َعلَ حي وََعدح
 ٤٢نُرحَينهَك ٱَّله

َرَٰط   َٰ صح َ إحََلحَكۖۡ إحنهَك لََعَ وۡحح
ُ
حٓي أ حٱَّله كح ب سح َتمح فَٱسح

َتقحيم   سح محَكۖۡ وََسوحَف  ٤٣مُّ ر  لهَك َولحَقوح ِإَونهُهۥ ََّلحكح
رحَسلحَنا محن َقبحلحَك محن رُُّسلحَنآ َوسح  ٤٤لُوَن تُسح 

َ
لح َمنح أ

َبُدوَن  حَهة  ُيعح َجَعلحَنا محن ُدونح ٱلرهِنَٰمۡح َءال
َ
َوَلَقدح  ٤٥أ

رحَسلحَنا ُموََسَٰ أَِب
َ
يْهۦح َفَقاَل إحّن ح أ َن َوَمََلح تََٰيَٰتحَنآ إحََلَٰ فحرحَعوح

ح ٱلحَعَٰلَمحنَي  ا َجآءَ  ٤٦رَُسوُل َرب  تََٰيَٰتحَنآ إحَذا ُهم ُهم أَِبفَلَمه
َحُكوَن  حنحَها يَضح   ٤٧م 

 
 
 
 
 
 
 

داديم( و هايشان درهايي )از نقره قرار ميو براي خانه

اي که بر آنها تکيه زنند )ترتيب هايي نقرهتخت

و تجمّل فروان )برايشان قرار  ﴾34﴿داديم(. مي

مندي زندگاني دنياست ي اينها بهرهداديم(، امّا همهمي

و آخرت نزد پروردگارت از آن پيرهيزگاران است. 

و هرکس که از ياد خداوند مهربان غافل و  ﴾35﴿

گماريم و آن گردان شود برايش شيطاني برميروي

و همانا آنان  ﴾36﴿گردد. )شيطان( همنشين او مي

دارند و ها( را از راه باز مي)=شياطين( اينان )=انسان

تا  ﴾37﴿يافتگانند.  برند که ايشان هدايتگمان مي

گويد: اي آيد، ميآنگاه که )چنين کسي( به پيش ما مي

کاش بين من و تو به اندازة شرق و غرب فاصله بود! چه 

و در اين روز شريک بودن  ﴾38﴿همنشين بدي است!. 

شما و همنشينانتان در عذاب به حال شما سودي 

آيا تو  ﴾39﴿ايد. بخشد چرا که شما ستم کردهنمي

تواني به کران بشنواني؟ و يا اينکه کوران و کساني مي

را که در گمراهي آشکاري هستند رهنمود گرداني؟. 

پس هرگاه تو را )از اين دنيا( ببريم از آنان انتقام  ﴾41﴿

يا آنچه را که به آنان وعده  ﴾41﴿ خواهيم گرفت.

ايم به تو نشان خواهيم داد، زيرا ما بر آنان مسلّط و داده

پس به آنچه به تو وحي شده است  ﴾42﴿م. توانايي

محکم چنگ بزن چرا که قطعاً تو بر راه راست قرار 

و همانا قرآن براي تو و قومت پندي است  ﴾43﴿داري. 

و از پيامبران پيشين  ﴾44﴿و از شما پرسيده خواهد شد. 

هايي قرار ما بپرس آيا به جز خداوند مهربان معبود

و همانا ما موسي را  ﴾45﴿ايم که پرستش شوند؟. داده

سوي فرعون و اشراف )قوم( هاي خود بههمراه با نشانه

او فرستاد )و موسي( گفت: به درستي که من فرستادة 

هاي ما که با نشانهوقتي ﴾46﴿پروردگار جهانيانم. 

خنديدند. گاه آنان به آنها ميسوي( آنان آمد آن)به

﴿47﴾ 
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حنح َءايٍَة إحَله  ۖۡ َوَما نُرحيهحم م  تحَها خح
ُ
ََبُ محنح أ كح

َ
َ أ  هح

ُعوَن  َعَذابح َلَعلهُهمح يَرحجح
حٱلح َنَُٰهم ب َخذح

َ
يَُّه  ٤٨َوأ

َ
أ َوَقالُواْ َيَٰٓ

َنا  حَما َعهحَد عحنَدَك إحنه ُع نَلَا َربهَك ب ُر ٱدح احح ٱلسه
َتُدوَن  َنا َعنحُهُم ٱلحَعَذاَب إحَذا ُهمح  ٤٩لَُمهح ا َكَشفح فَلَمه
ُن ِفح قَوحمحهۦح قَاَل تََٰيََٰقوحمح َونَ  ٥٠يَنُكُثوَن  اَدىَٰ فحرحَعوح

 ِۚ ٓ نحَهَُٰر ََتحرحي محن َِتحِتح
َ ح ٱۡلح ه َ َوَهَٰذح لَيحَس َلح ُملحُك محِصح

َ
أ

وَن  ُ فَََل ُتبحِصح
َ
حي ُهَو  ٥١أ حنح َهََٰذا ٱَّله ۠ َخيح  م  نَا

َ
مح أ
َ
أ

وح  ٥٢َمهحني  َوََل يََكاُد يُبحنُي  سح
َ
َ َعلَيحهح أ َّقح

لح
ُ
ََلٓ أ َرة  فَلَوح

ََتحنحنَي  َمَلَٰٓئحَكُة ُمقح
ح وح َجآَء َمَعُه ٱل

َ
حن َذَهٍب أ  ٥٣م 

قحنَي  ا َفَٰسح ْ قَوحم  َطاُعوُهْۚ إحنهُهمح ََكنُوا
َ
َتَخفه قَوحَمُهۥ فَأ فَٱسح

َعحنَي  ٥٤ َجح
َ
َرقحَنَُٰهمح أ غح

َ
َنا محنحُهمح فَأ ٓ َءاَسُفونَا ٱنَتَقمح ا فَلَمه

ا َوَمَثَل   ٥٥ رحيَن  فََجَعلحَنَُٰهمح َسلَف  حٓأۡلخح
ا  ٥٦ل  ۞َولَمه

وَن  دُّ ُمَك محنحُه يَصح َيَم َمَثًَل إحَذا قَوح  ٥٧ُۡضحَب ٱبحُن َمرح
 ْۚ ُبوُه لََك إحَله َجَدََلُۢ مح ُهَوْۚ َما َۡضَ

َ
ٌ أ حَهُتَنا َخيح َٰل

َ
ْ َءأ َوقَالُٓوا

ُموَن  َنا  ٥٨بَلح ُهمح قَوحٌم َخصح نحَعمح
َ
إحنح ُهَو إحَله َعبحٌد أ

َٰٓءحيَل َعلَيحهح وََجعَ  َر ٓ إحسح َّنح ح
َولَوح نََشآُء  ٥٩لحَنَُٰه َمَثَل  بل 

ۡرضح ََيحلُُفوَن 
َ َلَٰٓئحَكة  ِفح ٱۡلح َنا محنُكم مه

  ٦٠َۡلََعلح
 
 
 
 
 
 
 

 

نموديم مگر اينکه يکي اي به ايشان نميو هيچ معجزه

را به عذاب فرو تر بود و آناناز ديگري برتر و مهم

و گفتند: اي جادوگر!  ﴾48﴿گرفتيم تا شايد برگردند. 

پروردگارت را با آنچه که به تو اختصاص داده و تو را 

گمان ما است به فرياد بخوان، بيبا آن برتري داده

پس وقتي عذاب را از ايشان دور  ﴾49﴿ايم. راهيافته

و فرعون  ﴾51﴿ساختيم آنگاه آنان عهدشکني کردند. 

! آيا درميان قوم خود ندا در داد و گفت: اي قوم من

هاي( فرمانروايي مصر و اين جويباران که از زير )کاخ

 ﴾51﴿بينيد؟. من روان است از آن من نيست؟ آيا نمي

نه، بلکه من بهترم از اين شخص که خوار است و 

)اگر راست  ﴾52﴿تواند به روشني سخن بگويد. نمي

بندهاي گويد که پيغمبر خداست( پس چرا دستمي

است يا چرا فرشتگان )براي ياري  زرّين به او داده نشده

پس )فرعون( قومش را  ﴾53﴿اند؟. او( همراهش نيامده

گاه از او اطاعت کردند. خرد کرد آنسر و بيسبک

پس هنگاميکه  ﴾54﴿گمان آنان قومي فاسق بودند. بي

را ما را بر سر خشم آوردند از آنان انتقام گرفتيم و آنان

را براي آيندگان سپس آنان ﴾55﴿همگي غرق کرديم. 

و هنگاميکه  ﴾56﴿پيشينه و ماية عبرتي قرار داديم. 

گاه قوم تو از آن فرزند مريم به عنوان مثال ذکر شد آن

و گفتند: آيا  ﴾57﴿بانگ )به ريشخند( برداشتند. 

معبودهاي ما بهترند يا او؟ )آن مثال را( براي تو جز از 

ند. جويروي جدال نزدند، بلکه آنان گروهي ستيزه

ايم اي نيست که بر او انعام کردهعيسي جز بنده ﴾58﴿

ايم. اسرائيل گردانيدهو او را نمونه و الگويي براي بني

جاي شما فرشتگان قرار خواستيم بهو اگر مي ﴾59﴿

  ﴾61﴿داديم که در زمين جانشين شوند. مي
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حَها َوٱته  نه ب ََتُ اَعةح فَََل َتمح حلسه
ِۚ َهََٰذا ِإَونهُهۥ لَعحلحم  ل  بحُعونح

َتقحيم   سح َرَٰط  مُّ يحَطَُٰنۖۡ إحنهُهۥ  ٦١صح نهُكُم ٱلشه َوََل يَُصده
بحني   حَنَٰتح  ٦٢لَُكمح َعُدو   مُّ َي 

حٱبلح ا َجآَء عحيََسَٰ ب َولَمه
َض  َ لَُكم َبعح ح َبني 

ُ
َمةح َوۡلح حكح حٱۡلح ئحُتُكم ب قَاَل قَدح جح
 َ حي ََّتحَتلحُفوَن فحيهحِۖ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

يُعونح ٱَّله طح
َ
َ  ٦٣  َوأ إحنه ٱَّلله

َتقحيم   سح َرَٰط  مُّ ُبُدوُهْۚ َهََٰذا صح ح َوَربُُّكمح فَٱعح  ٦٤ُهَو َرَب 
حيَن َظلَُمواْ  حَّله ۖۡ فََويحل  ل  َزاُب محنُۢ بَيحنحهحمح حح

َ َتلََف ٱۡلح فَٱخح
ٍم  َلح
َ
ٍم أ اَعَة  ٦٥محنح َعَذابح يَوح َهلح يَنُظُروَن إحَله ٱلسه

تحَيهُ 
ح
ن تَأ
َ
ُعُروَن أ َتة  وَُهمح ََل يَشح ُٓء يَوحَمئحذِۢ  ٦٦م َبغح

خحَله
َ ٱۡلح
حُمتهقحنَي  ٍض َعُدوٌّ إحَله ٱل َعح ُضُهمح بلح تََٰيَٰعحَبادح ََل  ٦٧َبعح

نُتمح َِتحَزنُوَن 
َ
َوحَم َوََلٓ أ حيَن  ٦٨َخوحٌف َعلَيحُكُم ٱَلح ٱَّله

لحمحنَي َءاَمُنواْ أَِب نُتمح ٱدحخُ  ٦٩تََٰيَٰتحَنا َوََكنُواْ ُمسح
َ
َنهَة أ لُواْ ٱۡلح

وَن  َوَُٰجُكمح ُِتحََبُ زح
َ
َحاف   ٧٠َوأ يحهحم بحصح

ُيَطاُف َعلَ
نُفُس َوتَََّلُّ 

َ َتهحيهح ٱۡلح ِۖ َوفحيَها َما تَشح َواب  كح
َ
حن َذَهب  َوأ م 

وَن  ُ نُتمح فحيَها َخَِٰلح
َ
ۖۡ َوأ نُيُ عح

َ ٓ  ٧١ٱۡلح ِتح
َنهُة ٱله حلحَك ٱۡلح َوت

حَما ُكنتُ  ورحثحُتُموَها ب
ُ
َملُوَن أ لَُكمح فحيَها َفَٰكحَهة   ٧٢مح َتعح

ُكلُوَن 
ح
حنحَها تَأ   ٧٣َكثحَية  م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اي براي قيامت است پس هرگز و به يقين )عيسي( نشانه

دربارة آن )قيامت( شک مکنيد و از من پيروي نماييد 

و شيطان هرگز شما را  ﴾61﴿که راه راست اين است. 

شما دشمني آشکار است. گمان او براي باز ندارد، بي

و هنگاميکه عيسي با معجزات آشکار آمد،  ﴾62﴿

ام تا گفت: بدون شک برايتان حکمت آورده و آمده

برخي از امور را برايتان روشن گردانم که در آنها 

ورزيد، پس، از خدا بترسيد و از من پيروي اختالف مي

گمان خداوند پروردگار من و بي ﴾63﴿کنيد. 

ست پس او را بندگي کنيد، اين است راه پروردگار شما

آنگاه گروها بين خود اختالف  ﴾64﴿راست. 

ورزيدند، پس واي به حال ستمکاران از عذاب روز 

آيا منتظر اين هستند که قيامت  ﴾65﴿دردناک!. 

خبرند به سر وقتشان بايد. ناگهاني و درحاليکه از آن بي

د ديگر خواهندوستان در آن روز دشمنان يک ﴾66﴿

اي بندگان من! امروز بر  ﴾67﴿بود مگر پرهيزگاران. 

شويد. شما هيچ بيمي نيست و نه شما اندوهگين مي

که به آيات ما ايمان آوردند و همان کساني ﴾68﴿

شما و همنشينانتان به بهشت  ﴾69﴿مسلمان بودند. 

 ﴾71﴿درآئيد و در آنجا شادمان و محترم خواهيد بود. 

هاي زرّين به گردش انداخته ها و جامبرايشان کاسه

شود و هرچه دل بخواهد و هرچه چشم از آن لذّت مي

ببرد در بهشت وجود دارد و شما در آن جاودانه 

و آن بهشتي است که به سبب  ﴾71﴿خواهيد بود. 

کرديد به شما به ارث داده شده است. کارهايي که مي

خوريد. ي بسيار داريد که از آن ميدر آن ميوه ﴾72﴿

﴿73﴾  
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وَن  ُ رحمحنَي ِفح َعَذابح َجَهنهَم َخَِٰلح ُمجح
ح ُ  ٧٤إحنه ٱل ََل ُيَفَته

ن  ٧٥َعنحُهمح وَُهمح فحيهح ُمبحلحُسوَن  َنَُٰهمح َوَلَٰكح َوَما َظلَمح
َٰلحمحنَي  ْ ُهُم ٱلظه ضح َعلَيحَنا  ٧٦ََكنُوا َقح ْ تََٰيََٰمَٰلحُك َلح ا َونَاَدوح

َٰكحُثوَن  ح لَ  ٧٧َربَُّكۖۡ قَاَل إحنهُكم مه َق 
حٱۡلح ئحَنَُٰكم ب َقدح جح

ح َكَٰرحُهوَن  َحق 
حلح ُكمح ل ََثَ كح

َ
نه أ بحَرُمٓواْ  ٧٨َوَلَٰكح

َ
مح أ
َ
أ

حُموَن  ا َفإحنها ُمَبح ر  مح
َ
َمُع  ٧٩أ نها ََل نَسح

َ
مح َُيحَسُبوَن أ

َ
أ

ُتُبوَن  يحهحمح يَكح َنا َلَ
َُٰهمِۚ بََلَٰ َورُُسلُ هُهمح َوََنحَوى قُلح  ٨٠َسح

حلرهِنَٰمۡح يَن إحن ََكَن ل َعَٰبحدح
ُل ٱلح وه

َ
۠ أ نَا
َ
ُسبحَحََٰن  ٨١ َوَل  فَأ

ُفوَن  ا يَصح ح ٱلحَعرحشح َعمه ۡرضح َرب 
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ح ٱلسه َرب 

حي  ٨٢ َمُهُم ٱَّله َُٰقواْ يَوح َٰ يَُل فََذرحُهمح ََيُوُضواْ َوَيلحَعُبواْ َحِته
َمآءح إحَلَٰه  َوِفح  ٨٣يُوَعُدوَن  حي ِفح ٱلسه

ۡرضح  وَُهَو ٱَّله
َ ٱۡلح

َكحيُم ٱلحَعلحيُم  حي ََلُۥ ُملحُك  ٨٤إحَلَٰه ْۚ وَُهَو ٱۡلح َوَتَباَرَك ٱَّله
اَعةح  ۡرضح َوَما بَيحَنُهَما وَعحنَدهُۥ عحلحُم ٱلسه

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ٱلسه
ُعوَن محن  ٨٥ ِإَوََلحهح تُرحَجُعونَ  حيَن يَدح لحُك ٱَّله َوََل َيمح
ََََٰٰعةَ  حهح ٱلشه لَُموَن إحَله َمن شَ  ُدون ح وَُهمح َيعح َق 

حٱۡلح  ٨٦هحَد ب
 َٰ ّنه
َ
ۖۡ فَأ ُ نح َخَلَقُهمح ََلَُقولُنه ٱَّلله َُهم مه تلح

َ
حن َسأ َولَئ
فَُكوَن  ُؤََلٓءح قَوحم  َله  ٨٧يُؤح ح إحنه َهَٰٓ َوقحيلحهۦح تََٰيََٰرب 
محُنوَن  َفحح َعنحُهمح َوقُلح َسَلَٰم ْۚ فََسوحَف  ٨٨يُؤح فَٱصح
لَُموَن    ٨٩َيعح

 
 
 
 
 
 

مانند. گمان کناهکاران جاودانه در عذاب دوزخ مييب

گردد و آنان در آن عذابشان از آنان کاسته نمي ﴾74﴿

و ما به آنان ستم نکرديم بلکه آنان  ﴾75﴿نااميد هستند. 

زنند: اي مالک! و فرياد مي ﴾76﴿خود ستمکار بودند. 

گويد: شما )در آن( پروردگارت ما را بميراند. مي

بدون شک ما حق را براي شما  ﴾77﴿ماندگاريد. 

بلکه  ﴾78﴿ پسنديد.آورديم ولي بيشترشان حق را نمي

آنان تصميم محکمي گرفتند و ما نيز ارادة محکم و 

برند که ما آيا گمان مي ﴾79﴿تغيير ناپذيري گرفتيم. 

شنويم؟! را نمياسرار پنهاني و سخنان در گوششيِ آنان

نويسند. ر نزد آنان ميشنويم( و فرشتگان ما دآري! )مي

بلکه اگر خداوند مهربان فرزندي داشته باشد  ﴾81﴿

پروردگار  ﴾81﴿پس من نخستين عبادت کنندگانم. 

ها و زمين و عرش، از آنچه او را بدان وصف آسمان

را به حال پس آنان ﴾82﴿کنند پاک و منزّه است. مي

ور گردند و خود واگذار تا در باطل خويش غوطه

شوند زي شوند تا روزي را که وعده داده ميسرگرم با

و او خدايي است که در آسمان  ﴾83﴿مالقات کنند. 

باشد و اوست معبود است و در زمين )نيز( معبود مي

و خجسته است خدايي که فرمانروايي  ﴾84﴿فرزانة دانا. 

ها و زمين و هر آنچه ميان آن دو است از آن آسمان

سوي او با اوست و به اوست و علم و آگاهي از قيامت

و کساني را که به جاي او  ﴾85﴿شويد. بازگردانده مي

که کنند اختيار شفاعت ندارند مگر کسانيپرستش مي

 ﴾86﴿آگاهانه بر حق شهادت و گواهي داده باشند. 

را آفريده است؟ به واگر از آنان بپرسي چه کسي آنان

 شوند؟!.گويند: خدا! پس چگونه منحرف مييقين مي

که گفت:  صو )خدا آگاه است( از گفتار محمد ﴾87﴿

آورند. پروردگارا! اينها قومي هستند که ايمان نمي

بگردان و بگو: سالم، بعدها پس از آنان روي ﴾88﴿

 ﴾89﴿خواهند دانست )که چه سرنوشتي دارند!(. 
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َخانح   ُسوَرةُ الُّ
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ُمبحنيح َوٱلحكحَتَٰ  ١حٓم 
ح نَزلحَنَُٰه ِفح ََلحلَة   ٢بح ٱل

َ
ٓ أ ا إحنه

رحيَن  َبََٰرَكٍةِۚ إحنها ُكنها ُمنذح ٍر  ٣مُّ مح
َ
َرُق ُكُّ أ فحيَها ُيفح

لحنَي  ٤َحكحيٍم  ْٓۚ إحنها ُكنها ُمرحسح نَا حنح عحندح ا م  ر  مح
َ
َة   ٥أ رَۡحح

محيُع ٱلحَعلحيُم  حَكْۚ إحنهُهۥ ُهَو ٱلسه ب  حن ره ح ٱلسه  ٦م  َمََٰوَٰتح َرب 
وقحنحنَي  ٓۖۡ إحن ُكنُتم مُّ ۡرضح َوَما بَيحَنُهَما

َ ََلٓ إحَلََٰه إحَله  ٧َوٱۡلح
لحنَي  وه

َ حُكُم ٱۡلح ۦ َوُيمحيُتۖۡ َربُُّكمح َوَربُّ َءابَآئ ح ُهَو يُۡحح
ِتح  ٩بَلح ُهمح ِفح َشك   يَلحَعُبوَن  ٨

ح
تَقحبح يَوحَم تَأ فَٱرح

بحني   حُدَخان  مُّ َمآُء ب َهََٰذا َعَذاٌب  غحََش ٱنلهاَسۖۡ يَ  ١٠ٱلسه
م   َلح
َ
محُنونَ  ١١أ فح َعنها ٱلحَعَذاَب إحنها ُمؤح شح بهَنا ٱكح  ١٢ ره

بحني    مُّ
َرىَٰ َوَقدح َجآَءُهمح رَُسول  حكح َٰ لَُهُم ٱَّل  ّنه

َ
ُثمه  ١٣أ

حُنوٌن  ْ ُمَعلهم  ُمه ْ َعنحُه َوَقالُوا ا ُفواْ  ١٤تََولهوح إحنها ََكشح
َعَذابح قَ 

حُدوَن ٱلح يَوحَم َنبحطحُش  ١٥لحيًَلْۚ إحنهُكمح ََعٓئ
ىَٰٓ إحنها ُمنَتقحُمونَ  َ َشَة ٱلحُكَبح َطح ۞َولََقدح َفَتنها  ١٦ ٱبلح

 َكرحيمٌ 
َن وََجآَءُهمح رَُسول  ٓواْ  ١٧ َقبحلَُهمح قَوحَم فحرحَعوح دُّ

َ
نح أ
َ
أ

محني  
َ
حۖۡ إحّن ح لَُكمح رَُسوٌل أ   ١٨إحََله عحَباَد ٱَّلله

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سوره دخان
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

 ﴾2﴿سوگند به کتاب روشن و روشنگر.  ﴾1﴿. حا، ميم

ايم و ما را در شبي خجسته نازل کردهبدون شک ما آن

هرکار استواري در آن  ﴾3﴿ ايم.دهنده بودههمواره بيم

که از سوي ما کاري  ﴾4﴿گردد. )شب( بيان و مقرّر مي

گمان ما صادر و بدان دستور داده شده است. بي

)اين کار( به خاطر رحمتي از  ﴾5﴿ايم. فرستنده بوده

گمان او شنواي داناست. سوي پروردگارت است، بي

دو  ها و زمين و آنچه بين آنپروردگار آسمان ﴾6﴿

معبود به حقّي جز او  ﴾7﴿. است اگر اهل يقين هستيد

ميراند و گرداند و ميکه زنده مينيست و اوست 

 ﴾8﴿پروردگار شما و پروردگار پدران پيشين شماست. 

پس چشم به  ﴾9﴿. اند و سرگرمندبلکه آنان در شک

راه روزي باش که آسمان دور آشکاري را پديدار 

پوشاند، اين عذابي مردم را فرو مي ﴾11﴿کند. مي

ور پروردگارا! عذاب را از ما د ﴾11﴿دردناک است. 

چگونه آنان را  ﴾12﴿دار، همانا ما ايمان آورندگانيم. 

کننده به نزد آنان آمده پند باشد درحاليکه پيامبري بيان

گرداندند و گفتند: او گاه از او رويآن ﴾13﴿بود. 

راستي ما اندکي به ﴾14﴿اي آموخته شده است. ديوانه

سازيم ولي شما به )کفر( باز خواهيد عذاب را دور مي

روزي که به گرفتني بزرگ فرو گيريم،  ﴾15﴿. تگش

و بدون شک  ﴾16﴿ گمان ما انتقام خواهيم گرفت.بي

ما پيش از اينان قوم فرعون را آزموديم و پيامبري 

)با اين پيام( که   ﴾17﴿بزرگوار به نزدشان آمد. 

بندگان خدا را به من بسپاريد همانا من برايتان پيامبر 

  ﴾18﴿اميني هستم. 
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ن
َ
بحني   َوأ َطَٰن  مُّ

حُسلح ٓ َءاتحيُكم ب ح
حۖۡ إحّن  ْ لََعَ ٱَّلله لُوا َله َتعح

ن تَرحَُجُونح  ١٩
َ
حُكمح أ ح َوَرب  حَرَب  ُت ب

ِإَون  ٢٠ِإَوّن ح ُعذح
ََتحلُونح   َلح فَٱعح

ْ محُنوا ُؤََلٓءح  ٢١لهمح تُؤح نه َهَٰٓ
َ
ۥٓ أ فََدََع َربهُه

حرحُموَن 
حعحَبادحي ََلح  ٢٢قَوحم  ُمُّ ح ب َسح

َ
تهَبُعوَن فَأ ًَل إحنهُكم مُّ

َرقُوَن  ٢٣ غح ُهمح ُجند  مُّ ًواۖۡ إحنه َر رَهح َحح َكمح  ٢٤َوٱتحُركح ٱبلح
َٰت  وَُعُيون    محن َجنه

ْ َوُزُروع  َوَمَقام  َكرحيم   ٢٥تََرُكوا
 فحيَها َفَٰكحهحنَي  ٢٦

ْ َمة  ََكنُوا َرثحَنََٰها  ٢٧َوَنعح وح
َ
حَكۖۡ َوأ َكَذَٰل

َمآُء  ٢٨ا َءاَخرحيَن قَوحمً  يحهحُم ٱلسه
َفَما بََكتح َعلَ

 ُمنَظرحيَن 
ْ ۡرُض َوَما ََكنُوا

َ ٓ  ٢٩َوٱۡلح َقدح ََنهيحَنا بَّنح
َولَ

ُمهحنيح 
ح َعَذابح ٱل

َٰٓءحيَل محَن ٱلح َر َنْۚ إحنهُهۥ  ٣٠إحسح محن فحرحَعوح
حفحنَي  ُمِسح

ح حَن ٱل ا م  َٰ  ٣١ََكَن ََعَلح  َنَُٰهمح لََعَ ََتح َولََقدح ٱخح
حَن ٱٓأۡلتََٰيَٰتح َما فحيهح  ٣٢ٱلحَعَٰلَمحنَي  عحلحٍم لََعَ  َوَءاَتيحَنَُٰهم م 

بحنٌي   مُّ
ْ ُؤََلٓءح ََلَُقولُوَن  ٣٣بََلَٰٓؤ ا َ إحَله  ٣٤إحنه َهَٰٓ إحنح هح

حُمنَّشحيَن  وَلَٰ َوَما ََنحُن ب
ُ تَتَُنا ٱۡلح ْ أَِب ٣٥َموح تُوا

ح
حَنآ فَأ بَآئ

قحنَي    ٣٦إحن ُكنُتمح َصَٰدح
َ
ٌ أ ُهمح َخيح

َ
حيَن أ مح قَوحُم ُتبهع  َوٱَّله

 ُُمحرحمحنَي 
ْ ُهمح ََكنُوا ْۚ إحنه َنَُٰهمح لَكح هح

َ
َوَما  ٣٧محن َقبحلحهحمح أ

ۡرَض َوَما بَيحَنُهَما َلَٰعحبحنيَ 
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح َنا ٱلسه َما  ٣٨ َخلَقح

لَُموَن  ََثَُهمح ََل َيعح كح
َ
نه أ ح َوَلَٰكح َق 

حٱۡلح  ب
ٓ إحَله َنَُٰهَما َخلَقح

٣٩  
 
 
 
 

 

 

و )اينکه( بر خدا بزرگي نکنيد )همانا( من برايتان 

و من به پروردگار خود  ﴾19﴿ آورم.حجّتي آشکار مي

برم از آنکه مرا سنگسار کنيد. و پروردگار شما پناه مي

آوريد پس از من و اگر به من ايمان نمي ﴾21﴿

پس او پروردگار خود را به  ﴾21﴿ گيري کنيد.کناره

 ون شک اينان گروهي گناهکارند.فرياد خواند که بد

)به او گفتيم( پس بندگانم را شبانه کوچ بده )و   ﴾22﴿

و  ﴾23﴿. شويدبدانيد که( به درستي شما تعقيب مي

دريا را آرميده رها کن، ايشان گروهي هستند که قطعاً 

سارهاي  ها و چشمهچه باغ ﴾24﴿گردند. غرق مي

کشتزارها و و  ﴾25﴿جاي گذاشتند. زيادي از خود به

مند و نعمتي که در آن بهره ﴾26﴿جايگاهي ارزشمندرا. 

ها را ي اين نعمتبدينسان )شد( و ما همه ﴾27﴿بودند. 

نه آسمان بر آنان گريست  ﴾28﴿ به قوم ديگري داديم.

و  ﴾29﴿و نه زمين و نه به ايشان مهلتي داده شد. 

اسراييل را از عذاب خوارکننده درستي که ما بنيبه

از فرعون که او سرکشي از  ﴾31﴿ايي بخشيديم. ره

اسرائيل را آگاهانه و ما بني ﴾31﴿اسرافکاران بود. 

و از  ﴾32﴿ برگزيديم و بر جهانيان برتري داديم.

هايي به آنان داديم که در آن آزموني آشکار بود. نشانه

مرگ ما جز  ﴾34﴿گويند. گمان اينان ميبي ﴾33﴿

 ﴾35﴿يخته نخواهيم شد. مرگ اوّل نيست و ما برانگ

آيا  ﴾36﴿پس اگر راستگوئيد پدرانمان را بياوريد. 

؟ و کساني را که پيش از آنان «تبّع»آنان بهترند يا قوم 

 ﴾37﴿ بودند نابود کرديم چرا که آنان گناهکار بودند.

ها و زمين و آنچه را که درميان آن دو است ما آسمان

ما آن دو را جز به  ﴾38﴿ ايم.هدف نيافريدهبيهوده و بي

 ﴾39﴿دانند. ايم ولي بيشترشان نميحق نيافريده
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َعحنَي  َجح
َ
لح محيَقَُٰتُهمح أ َفصح

يَوحَم ََل ُيغحّنح  ٤٠إحنه يَوحَم ٱلح
ل  َشيح  وح ًل َعن مه وَن َموح إحَله َمن  ٤١ا َوََل ُهمح يُنَِصُ

يُم  َعزحيُز ٱلرهحح
ْۚ إحنهُهۥ ُهَو ٱلح ُ َم ٱَّلله إحنه َشَجَرَت  ٤٢رهحح

ثحيمح  ٤٣ٱلزهقُّومح 
َ لح َيغحلح ِفح  ٤٤َطَعاُم ٱۡلح ُمهح

ح َكٱل
ُُطونح 

َمحيمح  ٤٥ٱبلح ح ٱۡلح
تحلُوهُ إحََلَٰ  ٤٦َكَغلح ُخُذوهُ فَٱعح
يمح  َحح هۦح محنح َعَذابح  ٤٧َسَوآءح ٱۡلح سح

ح
َق َرأ ُثمه ُصبُّواْ فَوح

َمحيمح  َعزحيُز ٱلح  ٤٨ٱۡلح
نَت ٱلح

َ
إحنه  ٤٩َكرحيُم ُذقح إحنهَك أ

ونَ  ََتُ حهۦح َتمح حُمتهقحنَي ِفح َمَقاٍم  ٥٠ َهََٰذا َما ُكنُتم ب إحنه ٱل
محني  

َ
َٰت  وَُعُيون   ٥١أ يَلحبَُسوَن محن  ٥٢ِفح َجنه

َتَقَٰبحلحنَي  ق  مُّ َ تََبح َنَُٰهم  ٥٣ُسنُدس  ِإَوسح حَك َوَزوهجح َٰل َكَذ
ُوٍر عحني   َٰكح  ٥٤ِبح ح َف

حُكل  ُعوَن فحيَها ب َهٍة َءامحنحنَي يَدح
٥٥  ِۖ وَلَٰ

ُ تََة ٱۡلح حَموح حَموحَت إحَله ٱل ََل يَُذوقُوَن فحيَها ٱل
يمح  َحح َُٰهمح َعَذاَب ٱۡلح حَك  ٥٦َوَوقَى َٰل حَكْۚ َذ ب  حن ره  م 

َل  فَضح
يُم  ُز ٱلحَعظح حَك لََعلهُهمح  ٥٧ُهَو ٱلحَفوح حلحَسان َنَُٰه ب ح َما يَِسه حنه فَإ

ُروَن  تَقحبح إح  ٥٨َيَتَذكه تَقحُبوَن فَٱرح رح   ٥٩نهُهم مُّ
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

گاه همة آنان است. به درستي که روز داوري وعده

روزي که هيچ دوستي از دوستي )ديگر( چيزي  ﴾41﴿

مگر  ﴾41﴿گردند. را دفع نکند و آنان ياري نمي

گمان او )=خدا( کسيکه خدا به وي رحم کند که بي

وم. گمان درخت زقبي ﴾42﴿تواناو مهربان است. 

چون هم ﴾44﴿کار است. خوراک )افراد( گناه ﴾43﴿

چون  ﴾45﴿جوشد. ها ميفلز گداخته شده در شکم

او را بگيريد آنگاه وي را  ﴾46﴿جوشيدن آب گرم. 

آنگاه بر فراز  ﴾47﴿به سختي به ميانة دوزخ بکشانيد. 

 ﴾48﴿سرش از عذاب آب جوشيده بريزيد. 

( گرامي و گوييم:( بچش که تو )به خيال خود)مي

بدون شک اين همان چيزي است  ﴾49﴿بزرگواري. 

راستي که به ﴾51﴿کرديد. که دربارة آن شک مي

در  ﴾51﴿پرهيزگاران در جايگاه امن و اماني هستند. 

هايي از حرير آنان لباس ﴾52﴿ساران. ها و چشمهباغ

ديگر پوشند و در مقابل يکنازک و ضخيم مي

)است( و حورهاي درشت  گونهبدين ﴾53﴿نشينند. مي

آنان در  ﴾54﴿آوريم. همسري آنان درمي چشم را به

در  ﴾55﴿طلبند. اي را ميجا با امن و امان هر ميوهآن

آنجا )طعم( مرگ را نچشند )طعم( مرگ نخستين را 

را از عذاب که )از پيش( چشيده بودند و خداوند آنان

فضل و  ﴾56﴿دوزخ بدور و محفوظ داشته است. 

شي است از سوي پروردگار تو، اين است کاميابي بخش

ايم تا ما قرآن را با زبان تو آسان کرده ﴾57﴿بزرگ. 

پس چشم به راه باش که آنان )نيز(  ﴾58﴿پند گيرند. 

 ﴾59﴿چشم به راهند. 
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 ُسوَرةُ اَۡلاثحيةح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ح  ١حٓم  كحَتَٰبح محَن ٱَّلله
َكحيمح تََنحيُل ٱلح َعزحيزح ٱۡلح

 ٢ ٱلح
محنحنَي  حلحُمؤح ۡرضح ٓأَلتََٰيَٰت  ل 

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح َوِفح  ٣إحنه ِفح ٱلسه
م  يُوقحُنوَن  حَقوح َخلحقحُكمح َوَما َيُبثُّ محن َدٓابهٍة َءاتََٰيَٰت  ل 

ُ محَن  ٤ نَزَل ٱَّلله
َ
ٓ أ حلح َوٱنلهَهارح َوَما

تحَلَٰفح ٱَله َوٱخح
َمآءح محن ق   ٱلسه حزح حَها ر  ت َد َموح ۡرَض َبعح

َ حهح ٱۡلح َيا ب حح
َ
فَأ

قحلُوَن  م  َيعح حَقوح حتََٰيَٰحح َءاتََٰيَٰت  ل  حيفح ٱلر  حلحَك  ٥َوتَِصح ت
َد  يثِۢ َبعح ي ح َحدح

َ
ِۖ فَبحأ ح َق 

حٱۡلح ح َنتحلُوَها َعلَيحَك ب َءاتََٰيَُٰت ٱَّلله
محُنوَن  ح َوَءاتََٰيَٰتحهۦح يُؤح ثحيم   ٦ٱَّلله

َ
فهاٍك أ

َ
ح أ
حُك   ٧َويحل  ل 

مَ  ا يَسح َبح  َتكح ُّ ُمسح ح ُتتحَلَٰ َعلَيحهح ُثمه يُِصح ُع َءاتََٰيَٰتح ٱَّلله
م   َلح
َ
حَعَذاٍب أ ُه ب ح ح ۖۡ َفبَّش  َها َمعح مح يَسح

ن له
َ
ِإَوَذا َعلحَم  ٨َكأ

ْوَلَٰٓئحَك لَُهمح َعَذاب  محنح َءاتََٰيَٰتحَنا َشيح 
ُ
ََذَها ُهُزًواْۚ أ ا ٱَّته

هحني   حهحمح َجَهنهُمۖۡ وَ  ٩مُّ حن َوَرآئ ا م  ََل ُيغحّنح َعنحُهم مه
ْ َشيح  ۖۡ َكَسُبوا َآَء َلح وح

َ
ح أ ْ محن ُدونح ٱَّلله َُذوا

ا َوََل َما ٱَّته
يٌم  حيَن َكَفُرواْ  ١٠َولَُهمح َعَذاٌب َعظح ىۖۡ َوٱَّله َهََٰذا ُهد 

ٌم أَِب َلح
َ
ٍز أ حجح حن ر  حهحمح لَُهمح َعَذاب  م  ُ  ١١تََٰيَٰتح َرب  ۞ٱَّلله

َر لَُكُم ٱ حي َسخه رحَي ٱلحُفلحُك فحيهح ٱَّله َجح َر تلح َحح
بلح

ُكُروَن  لحهۦح َولََعلهُكمح تَشح َبحَتُغواْ محن فَضح ۦح َوتلح رحه مح
َ
حأ  ١٢ب

ا  ۡرضح ََجحيع 
َ َمََٰوَٰتح َوَما ِفح ٱۡلح ا ِفح ٱلسه َر لَُكم مه وََسخه
ُروَن  م  َيَتَفكه حَقوح حَك ٓأَلتََٰيَٰت  ل  َٰل حنحُهْۚ إحنه ِفح َذ   ١٣م 

 
 
 

 
 
 

 

 يهسوره جاث
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

اين کتاب از سوي خداوند با عزّت و با  ﴾1﴿. حا، ميم

ها بدون شک در آسمان ﴾2﴿حکمت نازل گشته است. 

و )نيز( در  ﴾3﴿هايي است. و زمين براي مؤمنان نشانه
آفرينش شما و )در آفرينش( جنبندگاني که )خداوند 

گروهي که يقين سازد براي در روي زمين( پراکنده مي
و )در( شب و روز و در  ﴾4﴿هايي است. کنند نشانهمي

گاه زمين را رزقي که خداوند از آسمان نازل کرده، آن
پس از )پژ( مرده شدنش با آن زنده گردانده، و )نيز( 

ورزند در گرداندن بادها، براي گروهي که خرد مي
اينها آيات خداست که به حق  ﴾5﴿هايي است. نشانه

خوانيم، پس بعد از )پند( خداوند و آيات او تو ميبر 
واي به حال هر  ﴾6﴿آورند؟. به چه سخني ايمان مي
آيات خدا بر او خوانده  ﴾7﴿دروغگوي گناهکار!. 

ورزد شود سپس از روي تکبّر )بر کفر( اصرار ميمي
را نشنيده است. پس او را به عذاب بس گويي که آن

که چيزي از آيا ما گاميو هن ﴾8﴿دردناکي مژده بده. 
گيرد، ايشان عذاب را به ريشخند ميگيرد آنرا فرا مي

فراروي آن دوزخ است و  ﴾9﴿. اي دارندکننده خوار
اند و کساني آنچه )از مال و جاه دنيا( به دست آورده
اند چيزي )از که جز خدا را به عنوان دوستان برگزيده

بس بزرگي  کند و عذابعذاب را( از آنان دفع نمي
که به اين )قرآن( راهنماست، و کساني ﴾11﴿دارند. 

اند عذابي دردناک از آيات پروردگارشان کفر ورزيده
خداوند ذاتي  ﴾11﴿کيفري سخت )درپيش( دارند. 

ها به است که دريا را برايتان مسخر ساخت تا کشتي
فرمان او در آن روان شوند و )نيز( تا شما از فضل او 

و آنچه را که  ﴾12﴿گزاريد.  د که سپاسبجوييد و باش
ها و زمين است همگي را برايتان از )سرِ در آسمان

گمان در اين لطف و آفرينش خود( مسخّر گرداند، بي
 ﴾13﴿انديشند. که ميهايي است براي کسانينشانه
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ح  يهاَم ٱَّلله
َ
حيَن ََل يَرحُجوَن أ حَّله ْ ل فحُروا ْ َيغح حيَن َءاَمُنوا حَّله  قُل ل 

ُبوَن  سح ْ يَكح حَما ََكنُوا زحَي قَوحَمُۢا ب َجح َمنح َعمحَل  ١٤َلح
حُكمح  ۖۡ ُثمه إحََلَٰ َرب  يحَها

َسآَء َفَعلَ
َ
هحۖۦۡ َوَمنح أ سح ا فَلحَنفح َصَٰلحح 

َٰٓءحيَل ٱلحكحَتََٰب  ١٥تُرحَجُعوَن  َر ٓ إحسح َقدح َءاتَيحَنا بَّنح
َولَ

حَن ٱ َم َوٱنلُُّبوهةَ َوَرزَقحَنَُٰهم م  ُكح حَبَٰتح َوٱۡلح ي  لطه
لحَنَُٰهمح لََعَ ٱلحَعَٰلَمحنَي  حَن  ١٦َوفَضه حَنَٰت  م  َوَءاَتيحَنَُٰهم َبي 

دح َما َجآَءُهُم ٱلحعحلحُم  ْ إحَله محنُۢ َبعح َتلَُفٓوا رحِۖ َفَما ٱخح مح
َ ٱۡلح

َضح بَيحَنُهمح يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح فحيَما  ْۚ إحنه َربهَك َيقح ُۢا بَيحَنُهمح َي َبغح
حَن  ١٧ََيحَتلحُفوَن  ََكنُواْ فحيهح  َٰ َۡشحيَعة  م 

ُثمه َجَعلحَنََٰك لََعَ
لَُموَن  حيَن ََل َيعح َوآَء ٱَّله هح

َ
َها َوََل تَتهبحعح أ رح فَٱتهبحعح مح

َ  ١٨ٱۡلح
ح َشيح  ْ َعنَك محَن ٱَّلله ُنوا َٰلحمحنَي إحنهُهمح لَن ُيغح اْۚ ِإَونه ٱلظه

 ُ ِۖ َوٱَّلله َآُء َبعحض  َلح وح
َ
ُضُهمح أ حُمتهقحنَي َبعح ُّ ٱل َهََٰذا  ١٩َولح

م  يُوقحُنوَن  حَقوح َة  ل  ى َورَۡحح حلنهاسح وَُهد  ئحُر ل مح  ٢٠بََصَٰٓ
َ
أ

ح  ي   ٱلسه
ْ ََتَُحوا حيَن ٱجح َب ٱَّله حَعلَُهمح َحسح ن َنه

َ
اتح أ

حَياُهمح  َٰلحَحَٰتح َسَوآء  ُمه ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا حيَن َءاَمُنوا َكٱَّله
ْۚ َسآءَ  َمََٰوَٰتح  ٢١َما َُيحُكُموَن  َوَمَماُتُهمح ُ ٱلسه وََخلََق ٱَّلله

حَما َكَسَبتح  ب ۢ ب َزىَٰ ُكُّ َنفح ُجح ح َوتلح َق 
حٱۡلح ۡرَض ب

َ َوٱۡلح
لَُموَن   ٢٢وَُهمح ََل ُيظح

 
 
 
 
 
 

 

که به روزهاي الهي اميد به مؤمنان بگو: از کساني

کردند ندارند درگذرند تا )خدا( گروهي را به آنچه مي

اي انجام دهد هرکس که کار شايسته ﴾14﴿سزا دهد. 

به سود اوست و هرکس که کار بد کند به زيان اوست، 

شويد. سوي پروردگارتان بازگردانده ميگاه بهآن

اسراييل کتاب و حکمت و راستي به بنيو به ﴾15﴿

ها روزي عطا کرديم پيامبري داديم و به آنان از پاکيزه

و در امر  ﴾16﴿يم. را بر جهانيان برتري دادو آنان

هايي روشن داديم. پس جز بعد از )قَدَري( به آنان نشانه

آنکه دانش يافتند )آن هم( از روي عداوت و حسادت 

ديگر اختالف نورزيدند قطعاً پروردگار تو روز با يک

ي چيزي که در آن اختالف قيامت درميان ايشان درباره

بر آئين گاه تو را آن ﴾17﴿کند. کردند داوري ميمي

و راه روشني از دين قرار دادم، پس، از آن پيروي کن 

 ﴾18﴿دانند پيروي مکن. که نميهاي آنانو از خواسته

آنان هرگز از )عذاب( خداوند چيزي را از تو دفع 

ند و خدا هم ديگرنتوانند کرد و ستمگران دوستان يک

اين )قرآن( وسيلة  ﴾19﴿يار و ياور پرهيزگاران است. 

مردمان و ماية هدايت و رحمت کساني است که بينش 

که مرتکب بديها آيا کساني ﴾21﴿اهل يقين هستند. 

دهيم را مانند کساني قرار ميشدند پنداشتند که آنان

اند؟ که اند و کارهاي شايسته کردهکه ايمان آورده

زندگاني و مردنشان يکسان باشد؟ چه بد حکم 

و زمين را به حق  هاو خداوند آسمان ﴾21﴿کنند!. مي

آفريده است تا هرکس در برابر کارهايي که انجام 

گونه دهد سزا و جزا داده شود و آنان مورد هيچمي

 ﴾22﴿شوند. ستمي واقع نمي
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  َٰ ُ لََعَ َضلهُه ٱَّلله
َ
َُٰه َوأ ََذ إحَلََٰهُهۥ َهَوى فََرَءيحَت َمنح ٱَّته

َ
أ

بحهۦح 
عحهۦح َوقَلح َٰ َسمح ۦح عحلحم  وََخَتَم لََعَ َٰ بََِصحه وََجَعَل لََعَ

ُروَن  فَََل تََذكه
َ
حْۚ أ دح ٱَّلله يهح محنُۢ َبعح دح  ٢٣غحَشََٰوة  َفَمن َيهح

َيا َنُموُت َوََنحَيا َوَما  نح َ إحَله َحَياُتَنا ٱلُّ ْ َما هح َوقَالُوا
حَك محنح عحلحٍمِۖ إحنح ُهمح  حَذَٰل ْۚ َوَما لَُهم ب ُر هح  ٱله

ٓ إحَله لحُكَنا ُيهح
ا  ٢٤نُّوَن إحَله َيظُ  حَنَٰت  مه َُٰتَنا َبي  يحهحمح َءاتََٰي

ِإَوَذا ُتتحَلَٰ َعلَ
ْ أَِب ْ ٱئحُتوا ن قَالُوا

َ
ٓ أ َتُهمح إحَله ٓ إحن ُكنُتمح ََكَن ُحجه حَنا بَآئ

قحنَي  ُ ُُيحيحيُكمح ُثمه يُمحيُتُكمح ُثمه  ٢٥َصَٰدح قُلح ٱَّلله
نه  ََيحَمُعُكمح إحََلَٰ يَوحمح ٱلحقحَيََٰمةح ََل َريحَب  فحيهح َوَلَٰكح

لَُموَن  ََثَ ٱنلهاسح ََل َيعح كح
َ
َمََٰوَٰتح  ٢٦أ ح ُملحُك ٱلسه ه َوَّللح

لُوَن  حُمبحطح اَعُة يَوحَمئحذ  ََيحَِسُ ٱل ِۚ َوَيوحَم َتُقوُم ٱلسه ۡرضح
َ َوٱۡلح
َعَٰٓ إحََلَٰ كحَتَٰبحَها  ٢٧ ة  تُدح مه

ُ
ْۚ ُكُّ أ ة  َجاثحَية  مه

ُ
َوتََرىَٰ ُكه أ

َوحَم َُتح  َملُوَن ٱَلح َن َما ُكنُتمح َتعح َهََٰذا كحَتَُٰبَنا  ٢٨َزوح
ُخ َما ُكنُتمح  َتنسح ِۚ إحنها ُكنها نَسح ح َق 

حٱۡلح ُق َعلَيحُكم ب يَنطح
َملُوَن  َٰلحَحَٰتح  ٢٩َتعح ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا حيَن َءاَمُنوا ا ٱَّله مه

َ
فَأ

ُز  حَك ُهَو ٱلحَفوح َٰل َتحهحۚۦْ َذ لُُهمح َربُُّهمح ِفح رَۡحح خح ُمبحنُي َفُيدح
ح ٱل

حيَن َكَفُروٓ  ٣٠ ا ٱَّله مه
َ
مح تَُكنح َءاتََٰيَِٰتح ُتتحَلَٰ َوأ

فَلَ
َ
ْ أ ا

حرحمحنَي 
ا ُمُّ ُتمح َوُكنُتمح قَوحم  ََبح َتكح ِإَوَذا  ٣١َعلَيحُكمح فَٱسح

اَعُة ََل َريحَب فحيَها قُلحُتم  ح َحق   َوٱلسه َد ٱَّلله قحيَل إحنه وَعح
اَعُة إحن نه  رحي َما ٱلسه ا نَدح ا َوَما ََنحُن مه ُظنُّ إحَله َظن  

تَيحقحنحنَي  حُمسح  ٣٢ب
 
 
 
 

اي کسي را که هوي و هوس خود را خداي آيا ديده
خويش گرفته، و از روي آگاهي خدا او را گمراه 

اش ساخته، و بر گوش و دل او مهر نهاده، و بر ديده
تواند او است؟ پس چه کسي جز خدا ميپرده قرار داده
و گفتند:  ﴾23﴿گيريد؟!. ند؟ آيا پند نميرا راهنمايي ک

ميرم آن )زندگي( جز زندگاني اين جهان ما نيست، مي
سازد. و شويم و جز زمانه ما را هالک نميو زنده مي

برند آنان به اين )امر( علمي ندارند بلکه تنها گمان مي
و هنگاميکه آيات روشن ما  ﴾24﴿زنند. و تخمين مي

برابر آن دليلي جز اين ندارند  بر آنان خوانده شود در
گوئيد پدران ما را )زنده گويند: اگر راست ميکه مي

بگو: خداوند شما را زنده  ﴾25﴿کنيد و( بياوريد. 
ميراند سپس در روز قيامت که کند سپس شما را ميمي

آورد ولي بيشتر شکّي در آن نيست شما را گرد مي
ها و زمين نو فرمانروايي آسما ﴾26﴿دانند. مردم نمي

شود در از آن خداوند است و روزي که قيامت برپا مي
هر ملّتي را  ﴾27﴿بينند. گرايان زيان ميآن روز باطل

سوي بيني که بر سر زانوها نشسته است، هر ملّتي بهمي
شود، امروز جزا و سزاي نامة اعمال خود فرا خوانده مي

 ﴾28﴿شود. ايد به شما داده ميکردهکارهايي که مي

دهد اين کتاب ماست که به حق بر شما گواهي مي
نوشتيم. کرديد ميگمان ما آنچه را که شما ميبي
امّا آنانکه ايمان آورده و کارهاي شايسته  ﴾29﴿

را به جوار رحمت خود اند پروردگارشان آنانکرده
و امّا  ﴾31﴿آورد، اين است کاميابي بزرگ. درمي

شود:( مگر آنان گفته مياند )به آنانکه کفر ورزيده
شد که تکبّر ورزيديد و هاي من بر شما خوانده نميآيه

شد: و هنگاميکه گفته مي ﴾31﴿قومي گناهکار بوديد؟. 
وعدة خداوند حق است و شکي در رخ دادن قيامت 

دانيم قيامت چيست، ما تنها گفتيد: ما نمينيست، مي
و باور  وجه يقين گماني )دربارة آن( داريم و به هيچ

 ﴾32﴿نداريم. 
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ح  حهۦح َوَبَدا لَُهمح َسي  ا ََكنُواْ ب حهحم مه واْ وََحاَق ب
اُت َما َعمحلُ

زحُءوَن  َتهح يُتمح  ٣٣يَسح َُٰكمح َكَما نَسح َوحَم نَنَسى َوقحيَل ٱَلح
حن  َُٰكُم ٱنلهاُر َوَما لَُكم م  َوى

ح
لحَقآَء يَوحمحُكمح َهََٰذا َوَمأ

حيَن  َِٰصح ح  ٣٤نه َٰلحُكم ب ح َذ ُتمح َءاتََٰيَٰتح ٱَّلله َذح نهُكُم ٱَّته
َ
أ

َوحَم ََل َُيحرَُجوَن  ْۚ فَٱَلح َيا نح ُة ٱلُّ ََيوَٰ تحُكُم ٱۡلح ا وََغره ُهُزو 
َتُبونَ  َتعح ح  ٣٥ محنحَها َوََل ُهمح يُسح ُد َرب  َمح

فَلحلههح ٱۡلح
ح ٱلحَعَٰلَمحنَي  ۡرضح َرب 

َ ح ٱۡلح َمََٰوَٰتح َوَرب  َوََلُ  ٣٦ٱلسه
حَيآُء  كحَبح

َكحيُم ٱلح َعزحيُز ٱۡلح
ِۖ وَُهَو ٱلح ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ِفح ٱلسه
٣٧  
 

حح 
َ
 َقافح ُسوَرةُ اۡل

يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله
َكحيمح  ١حٓم  َعزحيزح ٱۡلح

ح ٱلح كحَتَٰبح محَن ٱَّلله
 ٢تََنحيُل ٱلح

حٱ  ب
ٓ إحَله ۡرَض َوَما بَيحَنُهَما

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح َنا ٱلسه ح َما َخلَقح َق 
ۡلح

رحُضوَن  ُرواْ ُمعح نذح
ُ
آ أ حيَن َكَفُرواْ َعمه ِۚ َوٱَّله َسم   َجل  مُّ

َ
َوأ
ُرو يح َماَذا  ٣

َ
ح أ ُعوَن محن ُدونح ٱَّلله ا تَدح ُتم مه رََءيح

َ
قُلح أ

ِۖ ٱئحُتو يح  َمََٰوَٰتح حك  ِفح ٱلسه مح لَُهمح ۡشح
َ
ۡرضح أ

َ َخلَُقواْ محَن ٱۡلح
وح 
َ
ٓ أ حن َقبحلح َهََٰذا َتَٰب  م  حنح عحلحٍم إحن ُكنُتمح  بحكح َثََٰرة  م 

َ
أ

قحنَي  ح  ٤َصَٰدح ْ محن ُدونح ٱَّلله ُعوا ن يَدح َضلُّ محمه
َ
َوَمنح أ

ۥٓ إحََلَٰ يَوحمح ٱلحقحَيََٰمةح وَُهمح َعن  يُب ََلُ َتجح  يَسح
َمن َله

حهحمح َغَٰفحلُوَن    ٥ُدََعٓئ
 
 
 

 

هايي که کرده بودند برايشان آشکار شد و آنچه و بدي

و  ﴾33﴿را فرو گرفت. گرفتند آناند ميرا به ريشخن

بريم چنانکه شما شود: امروز شما را از ياد ميگفته مي

ديدار اين روزتان را فراموش کرديد و جايگاهتان آتش 

اين بدان  ﴾34﴿دوزخ است و شما هيچ ياوري نداريد. 

جهت است که شما آيات خدا را به تمسخر گرفتيد و 

، پس امروز از آن )دوزخ( زندگاني دنيا شما را گول زد

 ﴾35﴿گردند. شوند و به دنيا باز نميبيرون آورده نمي

پس ستايش تنها خداوندي را سزاست که پروردگار 

ها و پروردگار زمين و پروردگار جهانيان است. آسمان

ها و زمين او راست و او و بزرگي در آسمان ﴾36﴿

 ﴾37﴿توانمند و باحکمت است. 
 

 سوره أحقاف
 

 ام خداوند بخشندة مهربانبه ن
 

اين کتاب از سوي خداوند توانمند  ﴾1﴿. ، ميمحا

ها و زمين و آنچه آسمان ﴾2﴿گردد. باحکمت نازل مي

را که درميان اين دو است جز به حق و براي سر آمد 

ايم و کافران از آنچه از آن بيم داده معيّني نايفريده

ايد به هبگو: آيا نگريست ﴾3﴿گردانند. اند رويشده

خوانيد؟ به من جاي خداوند )به نيايش( ميآنچه که به

اند؟ يا اينکه در نشان دهيد چه چيزي از زمين را آفريده

اند؟ اگر راستگوييد ها مشارکتي داشتهآفرينش آسمان

اي از دانش )گذشتگان( را کتابي پيش از اين يا بازمنده

که تر از کسيو کيست گمراه ﴾4﴿براي من بياوريد. 

جاي خاوند کسي را )به دعا( بخواند که تا روز به

قيامت )دعاي( او را اجابت نکند و آنان از دعاهايشان 

 ﴾ 5﴿خبرند؟!. بي
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حهحمح  حعحَباَدت  ب
ْ َدآء  َوََكنُوا عح

َ
ْ لَُهمح أ َ ٱنلهاُس ََكنُوا ِإَوَذا ُحّشح

حَنَٰ  ٦َكَٰفحرحيَن  َُٰتَنا َبي  يحهحمح َءاتََٰي
ت  قَاَل ِإَوَذا ُتتحَلَٰ َعلَ

بحنٌي  ر  مُّ حح ا َجآَءُهمح َهََٰذا سح ح لَمه َحق 
حلح ْ ل حيَن َكَفُروا ٱَّله

لحُكوَن  ٧ يحُتُهۥ فَََل َتمح ََتَ َُٰهۖۡ قُلح إحنح ٱفح ى ََتَ مح َيُقولُوَن ٱفح
َ
أ

ح َشيح  حَما تُفحيُضوَن فحيهحِۚ َكََفَٰ َلح محَن ٱَّلله َلُم ب عح
َ
ۖۡ ُهَو أ ا
حهۦح َشهحيَدُۢا بَيحّنح َوَبيح  يُم ب ۖۡ وَُهَو ٱلحَغُفوُر ٱلرهحح  ٨َنُكمح

َعُل  دحرحي َما ُيفح
َ
ٓ أ حَن ٱلرُُّسلح َوَما َع  م  حدح  َما ُكنُت ب

قُلح
۠ إحَله  نَا

َ
ٓ أ تهبحُع إحَله َما يُوَۡحَٰٓ إحََله َوَما

َ
ۖۡ إحنح أ حُكمح َبح َوََل ب

بحني   ير  مُّ ح  ٩نَذح ُتمح إحن ََكَن محنح عحندح ٱَّلله رََءيح
َ
قُلح أ

َٰ وَ  َٰٓءحيَل لََعَ َر ٓ إحسح حنُۢ بَّنح حهۦح وََشهحَد َشاهحد  م  تُم ب َكَفرح
دحي ٱلحَقوحَم محثحلحهۦح َف  َ ََل َيهح ْۚ إحنه ٱَّلله ُتمح ََبح َتكح اَمَن َوٱسح
َٰلحمحنَي  ْ لَوح  ١٠ٱلظه حيَن َءاَمُنوا حَّله ْ ل حيَن َكَفُروا َوَقاَل ٱَّله

ٓ إحََلحهحِۚ  ا َسَبُقونَا ا مه حهۦح ََكَن َخيح   ب
ْ َتُدوا ِإَوذح لَمح َيهح

يم   ٓ إحفحك  قَدح َومحن َقبحلحهۦح كحَتَُٰب  ١١فََسَيُقولُوَن َهََٰذا
حَسانًا  ق  ل  ح َصد  ْۚ َوَهََٰذا كحَتَٰب  مُّ َة  ا َورَۡحح ُموََسَٰٓ إحَمام 
نحنَي  سح حلحُمحح ىَٰ ل َ ْ َوبُّشح حيَن َظلَُموا َر ٱَّله ُنذح ح ا َل  حي    ١٢َعَرب

 ُ حيَن قَال ْ فَََل َخوحٌف إحنه ٱَّله َتَقَُٰموا ُ ُثمه ٱسح ْ َربَُّنا ٱَّلله وا
يحهحمح َوََل ُهمح َُيحَزنُوَن 

َنهةح  ١٣َعلَ َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
أ

َملُوَن  حَما ََكنُواْ َيعح ُۢ ب حيَن فحيَها َجَزآَء   ١٤َخَِٰلح
 
 
 
 
 
 

و هنگاميکه مردم گرد آورده شوند )آن معبودها( 

شوند و عبادتشان را منکر مي دشمن آنان خواهند بود و

هاي روشن ما بر آنان و هنگاميکه آيه ﴾6﴿پذيرند. نمي

ي حقّ چون به آنان رسد شود کافران دربارهخوانده مي

يا  ﴾7﴿. گويند: اين جادويي آشکار استمي

را از پيش خود ساخته است؟ گويند: )پيامبر( آنمي

توانيد نميرا از پيش خود ساخته باشم شما بگو: اگر آن

ترين کاري برايم بکنيد او به گفتگوي در برابر خدا کم

شما دربارة آن )=قرآن( داناتر است، کافي استکه او 

درميان من و شما گواه باشد و اوست آمرزگار مهربان. 

بگو: من نوبر و نخستين فرد از پيامبران نيستم و  ﴾8﴿

ز دانم که با من و شما چگونه رفتار خواهد شد؟ جنمي

کنم، و من جز شود پيروي نمياز آنچه به من وحي مي

بگو: به من خبر دهيد  ﴾9﴿اي آشکار نيستم. دهندهبيم

را انکار کنيد و اگر اين قرآن از سوي خدا باشد و آن

اسراييل بر همچون کتاب گواهي دهد و گواهي از بني

ايمان بياوريد و شما تکبّر بورزيد )آيا ستمکار نيستيد؟( 

کند. که خداوند گروه ستمکاران را هدايت نمي حقّاً

و کافران دربارة مؤمنان گفتند: اگر چيز خوبي  ﴾11﴿

گرفتيد و چون بود )در گرويدن( به آن از ما پيشي نمي

گويند اين دروغي اند ميي آن راهياب نشدهبه وسيله

و پيش از آن )=قرآن( کتاب موسي  ﴾11﴿ديرين است. 

اين کتابي است تصيده کننده پيشوا و رحمت بود، و 

)آن( که به زبان عربي )نازل شده( است تا ستمگران را 

 ﴾12﴿بيم دهد، و براي نويد دادن به نيکوکاران است. 

گمان آنان که گفتند: خداوند پروردگار ماست، بي

آنگاه پايداري ورزيدند، نه ترسي بر آنان است و نه 

د که در آن اينان ياران بهشتن ﴾13﴿گردند. غمگين مي

 ﴾ 14﴿کردند. اند، به )پاداش( آنچه ميجاودانه
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ا  ُهۥ ُكرحه  مُّ
ُ
ۖۡ َۡحَلَتحُه أ َسًَٰنا يحهح إححح َ َٰلح حَو نَسََٰن ب ح

يحَنا ٱۡلح َوَوصه
 َٰٓ ًراْۚ َحِته َُٰثوَن َشهح ۖۡ وََۡححلُُهۥ َوفحَصَٰلُُهۥ ثََل ا َوَوَضَعتحُه ُكرحه 

َبعحنَي  رح
َ
هُۥ َوَبلََغ أ ُشده

َ
ٓ إحَذا بَلََغ أ ّنح زحعح وح

َ
ح أ َسَنة  َقاَل َرب 

نح 
َ
يه َوأ َ َٰ َوَٰلح ه َولََعَ َت لََعَ نحَعمح

َ
ٓ أ ِتح
َمَتَك ٱله حعح ُكَر ن شح

َ
نح أ
َ
أ

ِۖ إحّن ح ُتبحُت  ٓ حيهِتح لححح َلح ِفح ُذر  صح
َ
َُٰه َوأ ا تَرحَضى َمَل َصَٰلحح  عح

َ
أ

لحمحنَي  حُمسح حيَن َنتَ  ١٥إحََلحَك ِإَوّن ح محَن ٱل ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله
ُ
َقبهُل أ

ح  َسَن َما َعمحلُواْ ََنَتَجاَوُز َعن َسي  حح
َ
ٓ َعنحُهمح أ اتحهحمح ِفح

ْ يُوَعُدوَن  حي ََكنُوا قح ٱَّله دح ح َد ٱلص  َنهةحِۖ وَعح
َحَٰبح ٱۡلح صح

َ
أ
َرَج  ١٦ خح

ُ
نح أ
َ
ٓ أ تَعحَدانحّنح

َ
ف   لهُكَمآ أ

ُ
يحهح أ َ َٰلح حي قَاَل لحَو َوٱَّله

َ َوقَدح َخلَتح ٱلحُقُروُن محن َقبح  َتغحيَثانح ٱَّلله لح وَُهَما يَسح
 ٓ ٓ إحَله ح َحق   َفَيُقوُل َما َهََٰذا َد ٱَّلله َويحلََك َءامحنح إحنه وَعح

لحنَي  وه
َ ُي ٱۡلح َسَٰطح

َ
يحهحُم  ١٧أ

حيَن َحقه َعلَ ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله
ُ
أ

ح  ن  ح
حَن ٱۡلح َمم  قَدح َخَلتح محن َقبحلحهحم م 

ُ
ٓ أ ُل ِفح ٱلحَقوح
ِۖ إحنه  نسح ح

حينَ َوٱۡلح ا  ١٨ ُهمح ََكنُواْ َخَِٰسح حمه   َدَرَجَٰت  م 
َولحُك 

لَُموَن  َمَٰلَُهمح وَُهمح ََل ُيظح عح
َ
حَيُهمح أ َُوف  ْۖۡ َوَلح َوَيوحَم  ١٩َعمحلُوا

حَبَٰتحُكمح  ذحَهبحُتمح َطي 
َ
 ٱنلهارح أ

حيَن َكَفُرواْ لََعَ َرُض ٱَّله ُيعح
حهَ  ُتم ب َتعح َتمح َيا َوٱسح نح َن ِفح َحَياتحُكُم ٱلُّ َوحَم َُتحَزوح ا فَٱَلح

ح  حَغيح ۡرضح ب
َ وَن ِفح ٱۡلح ُ َبح َتكح حَما ُكنُتمح تَسح ُهونح ب

ح َعَذاَب ٱل
ُسُقوَن  حَما ُكنُتمح َتفح ح َوب َق 

  ٢٠ٱۡلح
 
 
 
 
 
 

و به انسان دربارة پدر و مادرش به نيکوکاري سفارش 
ايم، مادرش با دشواري به او آبستن شده و به کرده

ست، و دوران بارداري و از شير باز ادشواري او را زاده
کشد تا هنگاميکه به کمال گرفتن او سي ماه طول مي

رسد، اش رسيده و به چهل سالگي ميتوانمندي
گويد: پروردگارا! به من توفيق ده تا نعمت را که بر مي

اي سپاس گزارم و من و بر پدر و مادرم ارزاني داشته
شوي و اي کنم که از آن خشنودي کار شايسته

فرزندانم را نيز براي من شايسته بدار. من به تو روي 
اند که آنان کساني ﴾15﴿ام و از زمرة مسلمانانم. آورده

پذيريم و از نيکوترين کار و کردارشان را از آنان مي
گذريم، و در)ميان( بهشتيان خواهند هايشان درميبدي

اي راستيني است که به آنان داده بود، اين وعده
و کسيکه به پدر و مادرش گفت: واي  ﴾16﴿شود. مي

دهيد که من )از گور( بيرون بر شما! آيا به من وعده مي
آورده خواهم شد، حال آنکه پيش از من اقوام و 

دو اند( و آناند )و زنده نشدههايي از جهان رفتهملّت
گويند:( خوانند )و مي)=پدر و مادر( خدا را به فرياد مي

گمان وعدة خداوند حقّ يمان بياور، بيواي بر تو! ا
هاي پيشينيان نيست. گويد: اين جز افسانهاست. او مي

اينانند که وعدة عذاب عليه آنان همراه با  ﴾17﴿
اند هايي از جن و انس که پيش از آنان گذشتهامّت

 ﴾18﴿ کار بودند.گمان آنان زيانمحقّق شده است. بي
اند درجاتي م دادهو براي همه طبق اعمالي که انجا

وسيله خداوند جزا و سزاي اعمالشان وجود دارد تا بدين
را به تمام و کمال به آنان بدهد و آنان ستمي نبينند. 

شوند )در که کافران بر آتش عرضه ميو روزي ﴾19﴿
ها و شود:( شما لذّتاين وقت به آنان گفته مي

هاي خود را در زندگاني دنياي خويش از بين خوشي
مند شديد، امروز شما به سبب رديد و از آن بهرهب

کرديد و به )سزاي( تکبّري که به ناحق در زمين مي
نموديد به عذاب خوارکننده و آنکه نافرماني مي

 ﴾21﴿يابيد. باري کيفر ميذلّت
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َقافح َوَقدح  حح
َ حٱۡلح نَذَر قَوحَمُهۥ ب

َ
َخا ََعٍد إحذح أ

َ
۞َوٱذحُكرح أ

ُبُدٓواْ َخلَتح ٱنلُُّذُر محنُۢ  َله َتعح
َ
ۦٓ أ ح يََديحهح َومحنح َخلحفحهح َبنيح

يم   ٍم َعظح َخاُف َعلَيحُكمح َعَذاَب يَوح
َ
ٓ أ َ إحّن ح  ٱَّلله

 ٢١إحَله
حَما تَعحُدنَآ إحن  حَنا ب ت

ح
حَهتحَنا فَأ فحَكَنا َعنح َءال

ح
َأ ئحتََنا تلح جح

َ
قَالُٓواْ أ

قحنَي  َٰدح ح قَاَل إحنهَما ٱلحعحلح  ٢٢ُكنَت محَن ٱلصه ُم عحنَد ٱَّلله
ا  َُٰكمح قَوحم  َرى

َ
ٓ أ ح حهۦح َوَلَٰكحّن  ُت ب

لح رحسح
ُ
ٓ أ ا حُغُكم مه بَل 

ُ
َوأ

دحيَتحهحمح قَالُواْ  ٢٣ََتحَهلُوَن  وح
َ
بحَل أ َتقح سح ا مُّ هُ ََعرحض  وح

َ
ا َرأ فَلَمه

حهحۖۦۡ رحيح   ُتم ب
َجلح َتعح ْۚ بَلح ُهَو َما ٱسح ُرنَا طح مح َهََٰذا ََعرحض  مُّ

 
َ
م  فحيَها َعَذاٌب أ حَها  ٢٤َلح رح َرب  مح

َ
حأ ِۢ ب ء ح َۡ حُر ُكه  تَُدم 

حَك ََنحزحي  ْۚ َكَذَٰل ُنُهمح  َمَسَٰكح
ْ ََل يَُرىَٰٓ إحَله َبُحوا صح

َ
فَأ

رحمحنَي  ُمجح
ح ٓ إحن  ٢٥ٱلحَقوحَم ٱل َُٰهمح فحيَما نه َولََقدح َمكه

فح 
َ
ا َوأ بحَصَٰر 

َ
ا َوأ ع  َُٰكمح فحيهح وََجَعلحَنا لَُهمح َسمح نه كه َدة  مه

فح فَ 
َ
بحَصَٰرُُهمح َوََلٓ أ

َ
ُعُهمح َوََلٓ أ َّنَٰ َعنحُهمح َسمح غح

َ
َدُتُهم َمآ أ

ْ ََيحَحُدوَن أَِب ٍء إحذح ََكنُوا ح َۡ حن  حهحم م  ح وََحاَق ب تََٰيَٰتح ٱَّلله
زحُءوَن  َتهح حهۦح يَسح  ب

ْ ا ََكنُوا َنا َما  ٢٦مه لَكح هح
َ
َولََقدح أ
َنا ٱٓأۡل فح حَن ٱلحُقَرىَٰ َوَصه لَُكم م  تََٰيَٰتح لََعلهُهمح َحوح

ُعوَن  ْ محن ُدونح  ٢٧يَرحجح َُذوا
حيَن ٱَّته ََل نََِصَُهُم ٱَّله فَلَوح

َبانً  ح قُرح حَك إحفحُكُهمح َوَما ٱَّلله َٰل ْۚ َوَذ حَهَۢةۖۡ بَلح َضلُّواْ َعنحُهمح ا َءال
وَن  ََتُ   ٢٨ََكنُواْ َيفح

 
 
 
 
 
 

و )هود( برادر )قوم( عاد را ياد کن آنگاه که در 

گستان احقاف قوم خود را )از عذاب خدا( سرزمين ري

راستي پيش از او و بعد از او نيز بيم داد، و به

دهندگاني گذشته بودند )با اين پيام( که خدا را بيم

گمان من از عذاب روزي بزرگ بر شما نپرستيد. بي

اي تا ما را با دروغهايت گفتند: آيا آمده ﴾21﴿بيمناکم. 

اگر از راستگوياني آنچه را از معبودهايمان برگرداني؟ 

گفت: علم  ﴾22﴿دهي برايمان بياور. که به ما وعده مي

)زمان تحقّق عذاب( تنها در نزد خداوند است، من 

ام کنم که با آن فرستاده شدهچيزي را به شما ابالغ مي

پس  ﴾23﴿کنيد. بينم که ناداني ميولي شما را قومي مي

سوي د که رو بهچون آن )عذاب( را مانند ابري ديدن

شان داشت، گفتند: اين ابري است که )سزمين( و درّه

براي ما خواهد باريد، )نه(، بلکه آن چيزي است که 

خواستيد، بادي است که عذابي را به شتاب ميآن

همه چيز را به فرمان  ﴾24﴿دردناک درخود دارد. 

کند. پس چنان شدند که جز پروردگارش نابود مي

کاران را شد، بدينسان گناهي ديده نميهايشان چيزخانه

را در چيزهايي راستي آنانو به ﴾25﴿دهيم. سزا مي

تمکّن داده بوديم همانطور که شما را در آن تمکّن 

ها قرار داده ايم و براي آن گوش و چشمان و دلداده

هايشان سودي بدانان ها و دلها و چشمبوديم امّا گوش

کردند و آنچه ا تکذيب مينبخشيد، چراکه آيات خدا ر

را فرو گرفت. گرفتند آنانرا به ريشخند ميکه آن

هايي که در پيرامونتان قرار و به راستي آبادي ﴾26﴿

هاي دارند نابود کرديم و ما آيات خود را به صورت

پس  ﴾27﴿گوناگون بيان داشتيم، باشد که برگردند. 

عبود چرا کسانيکه )ايشان را( براي تقرّبِ به خدا م

)خود( گرفتند ياريشان نکردند؟ بلکه از )ديدة( آنان 

 ﴾28﴿ناپديد شدند و اين دروغ و افتراي ايشان بود. 
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َتمحُعوَن ٱلحُقرحَءاَن  ح يَسح ن  ح
حَن ٱۡلح ا م  َنآ إحََلحَك َنَفر  فح ِإَوذح َصَ

ْ إحََلَٰ  ا َ َولهوح ا قَُضح ْۖۡ فَلَمه ُتوا نصح
َ
ْ أ وُه قَالُٓوا ا َحَۡضُ فَلَمه

رحيَن قَوح  نذح َنا كحَتًَٰبا  ٢٩محهحم مُّ ٓ إحنها َسمحعح ْ تََٰيََٰقوحَمَنا قَالُوا
ٓي  دح َ يََديحهح َيهح حَما َبنيح ا ل  ق  ح دح ُموََسَٰ ُمَصد  نزحَل محنُۢ َبعح

ُ
أ

َتقحيم   سح ح ِإَوََلَٰ َطرحيق  مُّ َق 
يُبواْ  ٣٠ إحََل ٱۡلح جح

َ
ٓ أ تََٰيََٰقوحَمَنا

فح  حهۦح َيغح  ب
ْ ح َوَءامحُنوا َ ٱَّلله حُكمح َداعح حن ُذنُوب ُكم م 

رح لَ
م   َلح
َ
حنح َعَذاٍب أ رحُكم م  َ  ٣١َوُيجح  َُيحبح َداعح

َوَمن َله
ۦٓ  حهح ۡرضح َولَيحَس ََلُۥ محن ُدون

َ ز  ِفح ٱۡلح جح حُمعح لَيحَس ب
ح فَ ٱَّلله

بحنٍي  ْوَلَٰٓئحَك ِفح َضَلَٰل  مُّ
ُ
ْۚ أ َآُء َلح وح

َ
َ  ٣٢أ نه ٱَّلله

َ
اْ أ َو لَمح يََروح

َ
أ

حي َخلَ  قحهحنه ٱَّله
َلح َ ِبح ۡرَض َولَمح َيَعح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح َق ٱلسه
ن ُُيح 

َ
َٰٓ أ ٍر لََعَ حَقَٰدح ء  ـ ح ب ح َۡ ح 

َٰ ُك  ْۚ إحنهُهۥ لََعَ ِۚ بََلَٰٓ ََتَٰ حَموح َ  ٱل
ير    ٱنلهارح  ٣٣قَدح

ْ لََعَ حيَن َكَفُروا َرُض ٱَّله َوَيوحَم ُيعح
حنَ   بََلَٰ َوَرب 

ْ ِۖ قَالُوا ح َق 
حٱۡلح لَيحَس َهََٰذا ب

َ
ْۚ قَاَل َفُذوقُواْ أ ا

ُفُروَن  حَما ُكنُتمح تَكح َعَذاَب ب
ح َكَما َصََبَ  ٣٤ٱلح َبح فَٱصح

نهُهمح يَوحَم 
َ
ْۚ َكأ هُهمح ل ل َتعحجح َعزحمح محَن ٱلرُُّسلح َوََل تَسح

ْولُواْ ٱلح
ُ
أ

 ْۚ َٰغ  ِْۢۚ بََل َهار حن نه  م 
َن َما يُوَعُدوَن لَمح يَلحَبُثٓواْ إحَله َساَعة  يََروح

ُقوَن َفَهلح يُ  لَُك إحَله ٱلحَقوحُم ٱلحَََٰٰسح   ٣٥هح
 
 
 
 
 
 
 
 

سوي تو روانه و هنگاميکه گروهي از جنّيان را به

کرديم تا قرآن را بشنوند پس وقتي که حاضر آمدند 

گفتند: خاموش باشيد پس چون )تالوت قرآن( به پايان 

گفتند:  ﴾29﴿سوي قومشان بازگشتند. کنان بهآمد بيم

وت( کتابي را شنيديم که پس از اي قوم ما! ما )تال

هاي پيش از خود موسي فرو فرستاده شده است و کتاب

کند، )و( به حق و به راه راست رهنمون را تصديق مي

اي قوم ما! سخنان دعوتگر الهي را  ﴾31﴿کند. مي

بپذيريد و به او ايمان بياوريد تا گناهانتان را بيامرزد و 

و  ﴾31﴿دارد. شما را از عذاب دردناک در امان 

تواند کسيکه )دعوت( دعوتگر خدا را نپذيرد نمي

خداي را از دستيابي به خود در زمين ناتوان کند و براي 

او جز هيچ وليّ و ياوري نيست، اينان در گمراهي 

ها اند خدايي که آسمانآيا نينديشيده ﴾32﴿آشکارند. 

ها خسته و درمانده و زمين را آفريده و در آفرينش آن

ده است تواناست بر آنکه مردگان را زنده کند؟! نش

و روزي که  ﴾33﴿آري او بر هر کاري تواناست. 

شوند )و به آنان گفته کافران بر دوزخ عرضه مي

گويند: بلي، سوگند به شود:( آيا اين حق نيست؟ ميمي

فرمايد: پس به سبب آنکه پروردگارمان. خداوند مي

پس شکيبايي  ﴾34﴿ورزيديد عذاب را بچشيد. کفر مي

کن چنانکه پيامبران اولوالعزم شکيبايي ورزيدند، و 

براي )عذاب( آنان شتاب مکن. روزي که ببينند آنچه 

يابند، گويي در دنيا جز مدّتي از يک را که وعده مي

اند، اين )قرآن( ابالغي است پس آيا )قومي( روز نمانده

 ﴾35﴿شوند؟. جز گروه فاسقان نابود مي
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دٍ ُسورَ   ةُ ُُمَمه
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

َضله 
َ
ح أ  َعن َسبحيلح ٱَّلله

ْ وا ْ َوَصدُّ حيَن َكَفُروا ٱَّله
َمَٰلَُهمح  عح

َ
َٰلحَحَٰتح  ١أ ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا حيَن َءاَمُنوا َوٱَّله

حهحمح  ب  َقُّ محن ره
د  وَُهَو ٱۡلح َٰ ُُمَمه حَل لََعَ حَما نُز   ب

ْ َوَءاَمُنوا
ح َكفه  لََح بَالَُهمح َر َعنحُهمح َسي  صح

َ
حهحمح َوأ نه  ٢ات

َ
حأ حَك ب َٰل َذ

حيَن َءاَمُنواْ  نه ٱَّله
َ
َل َوأ ْ ٱلحَبَٰطح َبُعوا ْ ٱته حيَن َكَفُروا ٱَّله

حلنهاسح  ُ ل حُب ٱَّلله حَك يَۡضح ْۚ َكَذَٰل حهحمح ب  َقه محن ره
ْ ٱۡلح َبُعوا ٱته
َثَٰلَُهمح  مح

َ
حينَ  ٣أ حَذا َلقحيُتُم ٱَّله َب  فَإ ْ فََۡضح َكَفُروا

ُۢا  ا َمنه حمه َوثَاَق فَإ
ح ْ ٱل وا َنُتُموُهمح فَُشدُّ ۡثح

َ
َٰٓ إحَذآ أ حقَابح َحِته ٱلر 

حَكۖۡ َولَوح  َٰل ْۚ َذ َزارََها وح
َ
َرحُب أ َٰ تََضَع ٱۡلح ا فحَدآًء َحِته ُد ِإَومه َبعح

َضُكم  ْ َبعح َبحلَُوا ح ن َل  ُ ََلنَتَِصَ محنحُهمح َوَلَٰكح يََشآُء ٱَّلله
ح  له ب ح فَلَن يُضح  ِفح َسبحيلح ٱَّلله

ْ حيَن قُتحلُوا َبعحض   َوٱَّله
َمَٰلَُهمح  عح

َ
لحُح بَالَُهمح  ٤أ يهحمح َوُيصح دح لُُهُم  ٥َسَيهح خح َوُيدح

َنهَة َعرهَفَها لَُهمح  ْ إحن  ٦ٱۡلح حيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

قحَداَمكُ 
َ
حتح أ َ يَنُِصحُكمح َوُيثَب  ْ ٱَّلله وا  ٧مح تَنُِصُ

َمَٰلَُهمح  عح
َ
َضله أ

َ
هُهمح َوأ ا ل س  ْ َفَتعح حيَن َكَفُروا  ٨َوٱَّله

َمَٰلَُهمح  عح
َ
َبَط أ حح

َ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
ٓ أ ْ َما نهُهمح َكرحُهوا

َ
حأ حَك ب َٰل َذ

ْ َكيحَف ََكَن  ٩ ۡرضح َفَينُظُروا
َ ْ ِفح ٱۡلح ُيوا فَلَمح يَسح

َ
۞أ

 ُ َر ٱَّلله ۖۡ َدمه حيَن محن َقبحلحهحمح
َٰقحَبُة ٱَّله َٰفحرحيَن َع َك

حلح ۖۡ َول يحهحمح
 َعلَ

َثَٰلَُها  مح
َ
نه  ١٠أ

َ
ْ َوأ حيَن َءاَمُنوا َل ٱَّله َ َموح نه ٱَّلله

َ
حأ حَك ب َٰل َذ

َلَٰ لَُهمح  َٰفحرحيَن ََل َموح َك
 ١١ٱلح
 
 

 
 

 

 سوره ُممد
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

ي که کفر ورزيدند و از راه خدا باز داشتند خدا همهکساني
که ايمان و کساني ﴾1﴿نمايد. ان را باطل ميکارهايش

آوردند و کارهاي شايسته کردند و به آنچه که بر محمّد 
نازل شده است ايمان آوردند و آن هم حق است و از سوي 
پروردگارشان آمده است، )خداوند( گناهانشان را از آنان 

اين  ﴾2﴿دهد. زدايد و حال و ووضعشان را سامان ميمي
ست که کافران از باطل پيروي کردند و مؤمنان بدان خاطر ا

از حقّي پيروي نمودند که از سوي پروردگارشان آمده 
هاي ايشان را بيان گونه خدا براي مردم مثالاست. اين

که با کافران روبرو شديد پس هنگامي ﴾3﴿دارد. مي
ي چنان ادامه دهيد تا به اندازههايشان را بزنيد و همگردن

ا )با کشتن و زخمي کردن( ضعيف نماييد و کافي دشمن ر
درهم بکوبيد. در اين هنگام اسيران را محکم ببنديد سپس 

اي رها کنيد تا جنگ، بارهاي را به احسان يا به فديهآنان
سنگين خود را بر زمين نهد و نبرد پايان گيرد، )حکم( اين 

گرفت خواست از آنان انتقام مياست، و اگر خداوند مي
خواهد( برخي از شما را با برخي ديگر بيازمايد. و ولي )مي

را نابود که در راه خدا کشته شدند اعمال آنانکساني
را هدايت خواهد کرد به زودي خداوند آنان ﴾4﴿کند. نمي

را به و آنان ﴾5﴿دهد. و حال و وضعشان را سامان مي
 ﴾6﴿بهشتي داخل خواهد کرد که به آنان شناسانده است. 

ان! اگر خدا را ياري کنيد خدا )هم( شما را ياري اي مؤمن
و آنانکه که  ﴾7﴿دارد. هايتان را استوار ميکند و گاممي

کفر ورزيدند مرگ بر آنان باد و خداوند اعمالشان را از 
اين بدان خاطر است که آنان آنچه را  ﴾8﴿بين برده است. 

که خدا نازل کرده است ناخوش داشتند در نتيجه خداوند 
آيا در زمين به گشت و گذار  ﴾9﴿عمالشان را تباه کرد. ا

که پيش از ايشان اند تا بنگرند سرانجام کسانينپرداخته
اند به کجا کشيده و چه شده است؟ خداوند ) همه بوده

را دارند. را نابود کرد و کافران )کيفري( مانند آنچيز( آنان
ساز گمان خداوند کاراين بدان خاطر است که بي ﴾11﴿

 ﴾11﴿مؤمنان است و همانا کافران هيچ کارسازي ندارند. 
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َٰلحَحَٰتح  ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا حيَن َءاَمُنوا ُل ٱَّله خح َ يُدح إحنه ٱَّلله
حيَن َكَفُرواْ  ۖۡ َوٱَّله نحَهَُٰر

َ َٰت  ََتحرحي محن َِتحتحَها ٱۡلح َجنه
نحَعَُٰم َوٱنله 

َ ُكُل ٱۡلح
ح
ُكلُوَن َكَما تَأ

ح
اُر َيَتَمتهُعوَن َوَيأ
هُهمح  ى ل حن   ١٢َمثحو  َشدُّ قُوهة  م 

َ
َ أ َيٍة هح حن قَرح حن م  ي 

َ
َوَكأ

َ لَُهمح  َنَُٰهمح فَََل نَاصح َلكح هح
َ
رََجتحَك أ خح

َ
ٓ أ ِتح
َيتحَك ٱله  ١٣قَرح

حَن ََلُۥ ُسوُٓء  حهۦح َكَمن ُزي  ب  حن ره حَنة  م  َٰ بَي 
َفَمن ََكَن لََعَ

َ
أ

َوآءَ  هح
َ
ْ أ َبُعٓوا ِتح وُعحَد  ١٤ُهم َعَملحهۦح َوٱته

َنهةح ٱله َثُل ٱۡلح مه
حن  نحَهَٰر  م 

َ
ن  َوأ ح َءاسح آٍء َغيح حن مه َهَٰر  م 

نح
َ
ٓ أ حُمتهُقوَنۖۡ فحيَها ٱل

حنَي  َٰرحب حلشه
ة  ل  ه حنح َُخحر  َّله َهَٰر  م 

نح
َ
ُمُهۥ َوأ ح َطعح ََب  لهمح َيَتَغيه

له
ِۖ َولَُهمح فحيَها َصَف   حنح َعَسل  مُّ َهَٰر  م 

نح
َ
ح ٱثلهَمَرَٰتح  َوأ

محن ُك 
ۖۡ َكَمنح ُهَو َخَِٰلح  ِفح ٱنلهارح وَُسُقواْ َمآًء  حهحمح ب  حن ره فحَرة  م  َوَمغح

َعآَءُهمح  مح
َ
َع أ ا َفَقطه َتمحُع إحََلحَك  ١٥َۡححيم  ن يَسح َومحنحُهم مه

ْ ٱلحعحلحَم  وتُوا
ُ
حيَن أ حَّله ْ ل َك قَالُوا ْ محنح عحندح َٰٓ إحَذا َخرَُجوا َحِته

حهحمح َما وب
َٰ قُلُ ُ لََعَ حيَن َطَبَع ٱَّلله ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله

ُ
ْۚ أ حًفا َذا قَاَل َءان
َوآَءُهمح  هح

َ
ْ أ َبُعٓوا ى  ١٦َوٱته ْ َزاَدُهمح ُهد  ا َتَدوح حيَن ٱهح َوٱَّله

َُٰهمح  َوى َُٰهمح َتقح ن  ١٧َوَءاتَى
َ
اَعَة أ َفَهلح يَنُظُروَن إحَله ٱلسه

ۖۡ َفَقدح َجآَء  َتة  تحَيُهم َبغح
ح
َٰ لَُهمح إحَذا تَأ ّنه

َ
ْۚ فَأ اُطَها َ ۡشح

َ
أ

َُٰهمح  َرى ُ  ١٨َجآَءتحُهمح ذحكح نهُهۥ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ٱَّلله
َ
لَمح أ فَٱعح

لَُم  ُ َيعح محَنَٰتح  َوٱَّلله ُمؤح
ح محنحنَي َوٱل حلحُمؤح ۢنبحَك َول َ فحرح َّلح َتغح َوٱسح

َُٰكمح   ١٩ُمَتَقلهَبُكمح َوَمثحَوى
مان آورده و کارهاي گمان خداوند کساني را که ايبي

گرداند هايي از بهشت داخل مياند به باغشايسته کرده

ها و درختان( آن روان است. که رودبارها از زير )کاخ

خورند شوند و ميمند ميو کافران )در دنيا( بهره

خورند و آتش دوزخ جايگاه چنانکه چهارپايان مي

و چه شهرهاي زيادي که )اهالي(  ﴾12﴿آنان است. 

ها از )اهالي( شهري که تو را از آن بيرون کردند نآ

يار ايم و هيچرا نابوده کردهاند و ما آنانتوانمندتر بوده

که از سوي آيا کسي ﴾13﴿اند. و ياوري نداشته

پروردگارش از داليل روشن برخوردار است همانند 

کسي است که کردار بدش براي او آراسته شده و 

 ﴾14﴿اند؟. ود پيروي کرده)آنان( از هوي و هوس خ

ويژگي بهشتي که به پرهيزگاران وعده داده شده )چنين 

است که( در آن جويباراني از آبي )زالل و خاص( 

است که گنديده و بدبو نگشته، و جويبارهايي از شيري 

اش تغيير نکرده و جيوبارهايي از شرابي است که مزّه

است که سراپا براي نوشندگان لذّت است و 

يبارهايي از عسلي است که ناب و خالص است و در جو

اي دارند و از آمرزش جا آنان هرگونه ميوهآن

پروردگارشان برخوردارند. )آيا اينان( مانند کساني 

اند؟ و از آب داغ و هستند که در آتش دوزخ جاودانه

هايشان را پاره پاره جوشان نوشانده مي شوند که روده

کساني هستند که به تو گوش و از آنان  ﴾15﴿کند. مي

روند به که از نزد تو بيرون ميدهند امّا هنگاميفرا مي

کساني که بديشان علم و دانش بخشيده شده است 

اند که گويند: کمي پيش چه گفت؟ اينان کسانيمي

هايشان مهر نهاده و از هوي و خداوند بر دل

که و کساني ﴾16﴿اند. هايشان پيروي کردههوس

افزايد و اند خداوند بر راهيابي ايشان ميشده راهياب

پس آيا جز  ﴾17﴿کند. تقواي الزم را بديشان عطا مي

چشم به راه قيامت هستند که ناگهان به سراغشان بيايد؟ 

هاي آن ظاهر شده است پس اکنون عاليم و نشانههم

چون به سراغشان بيايد پند گرفتنشان چه سودي براي 

س بدان که معبود به حقّي جز اهلل پ  ﴾18﴿آنان دارد؟. 

نيست و براي گناهانت و براي مردان و زنان مؤمن 

آمرزش بخواه و خداوند گردشگاه و قرارگاهتان را 

 ﴾19﴿داند. مي
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نزحلَتح 
ُ
ٓ أ حَذا تح ُسوَرة ۖۡ فَإ

حلَ ََل نُز   لَوح
ْ حيَن َءاَمُنوا َوَيُقوُل ٱَّله

حَكَمة  َوُذكحَر فحيَها ٱلحقحتَ  حيَن ِفح ُسوَرة  ُمُّ يحَت ٱَّله
َ
اُل َرأ

حَمغحَشح ح َعلَيحهح  َرض  يَنُظُروَن إحََلحَك َنَظَر ٱل حهحم مه وب
قُلُ

َلَٰ لَُهمح  وح
َ
ِۖ فَأ حَموحتح حَذا  ٢٠ محَن ٱل ْۚ فَإ ُروف  عح  مه

ل  َطاَعة  َوقَوح
هُهمح  ا ل َ لَََّكَن َخيح  ُر فَلَوح َصَدقُواْ ٱَّلله مح

َ َفَهلح  ٢١َعَزَم ٱۡلح
ُعٓواْ َعَسيحُتمح  ح ۡرضح َوُتَقط 

َ ْ ِفح ٱۡلح ُدوا سح ن ُتفح
َ
حُتمح أ إحن تََوَله

رحَحاَمُكمح 
َ
ُهمح  ٢٢أ َصمه

َ
ُ فَأ حيَن لََعَنُهُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله

ُ
أ
بحَصَٰرَُهمح 

َ
َمَٰٓ أ عح

َ
َٰ  ٢٣َوأ مح لََعَ

َ
فَََل َيَتَدبهُروَن ٱلحُقرحَءاَن أ

َ
أ

 ٓ َفالَُها قح
َ
حيَن ٱ ٢٤ قُلُوٍب أ حنُۢ إحنه ٱَّله َبَٰرحهحم م  دح

َ
َٰٓ أ واْ لََعَ تَدُّ رح

َلَٰ  مح
َ
َل لَُهمح َوأ يحَطَُٰن َسوه حُهَدى ٱلشه َ لَُهُم ٱل دح َما تَبنَيه َبعح

ُ  ٢٥لَُهمح  َل ٱَّلله ْ َما نَزه حيَن َكرحُهوا
حَّله ْ ل نهُهمح قَالُوا

َ
حأ حَك ب َٰل َذ

ا َ لَُم إحَسح ُ َيعح رحِۖ َوٱَّلله مح
َ يُعُكمح ِفح َبعحضح ٱۡلح رَُهمح َسُنطح

حُبوَن وُُجوَهُهمح  ٢٦ َمَلَٰٓئحَكُة يَۡضح
ح تحُهُم ٱل فََكيحَف إحَذا تَوَفه

َبَٰرَُهمح  دح
َ
َ  ٢٧َوأ َخَط ٱَّلله سح

َ
ٓ أ ْ َما َبُعوا نهُهُم ٱته

َ
حأ حَك ب َٰل َذ

َمَٰلَُهمح  عح
َ
َبَط أ حح

َ
َٰنَُهۥ فَأ َو  رحضح

ْ َب  ٢٨َوَكرحُهوا مح َحسح
َ
أ

ن له 
َ
َرٌض أ حهحم مه وب

حيَن ِفح قُلُ َغََٰنُهمح ٱَّله ضح
َ
ُ أ ن َُيحرحَج ٱَّلله

٢٩ 
 
 
 
 
 
 
 

 

اي فرو فرستاده نشد؟ گويند: چرا سورهو مؤمنان مي

اي با معنايي روشن نازل شود و در آن که سورهزماني

بيني همچون کسي کارزار ذکر گردد بيمار دالن را مي

کنند که به سبب مرگ بيهوش شده باشد به تو نگاه مي

اطاعت و سخن نيک  ﴾21﴿ت. پس برايشان بهتر اس

که کار حتمي شود )برايشان سودمندتر است( هنگامي

راستي رفتار کنند برايشان بهتر است. اگر با خدا به

گردان شويد جز اين انتظار پس آيا اگر روي ﴾21﴿

ي ارحامتان را رود که در زمين فساد کنيد و صلهمي

لعنت را اينانند که خداوند آنان ﴾22﴿قطع نماييد؟. 

هايشان هايشان را کر و چشمکرده است بنابراين گوش

انديشند يا آيا در قرآن نمي ﴾23﴿را کور کرده است. 

 ﴾24﴿هايي نهاده شده است؟. ها)يشان( قفلبر دل

که ـ پس از آنکه هدايت برايشان روشن شده کساني

است ـ به ) کفر( گذشتة خويش برگشتند، شيطان 

را ها آراسته جلوه داد و آنان)کارهايشان را( براي آن

اين بدان خاطر  ﴾25﴿هاي طوالني فريفت. با آرزو

ي که )وحي( فرو فرستاده شدهاست که آنان به کسي

خدا را ناخوش داشتند، گفتند: در برخي از امور از شما 

داند. را ميکاري آنانفرمان خواهيم برد و خداوند نهان

اه که فرشتگان گپس چگونه است )حالشان( آن ﴾26﴿

هاي ايشان را ها و پشتستانند و چهرههايشان را ميجان

اين بدان جهت است که آنان از  ﴾27﴿زنند؟!. مي

آنچه که خداوند را به خشم آورد پيروي کردند و 

اش را ناخوش داشتند پس )خداوند( )کسب( خشنودي

که در آيا کساني ﴾28﴿اعمالشان را تباه ساخت. 

اند که خداوند اري است گمان بردههايشان بيمدل

 ﴾29﴿هايشان را آشکار نخواهد ساخت. کينه
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رحَفنهُهمح  ْۚ َوتَلَعح يَمَُٰهمح حسح َتُهم ب
َريحَنََٰكُهمح فَلََعَرفح

َ
َولَوح نََشآُء َۡل

َمَٰلَُكمح  عح
َ
لَُم أ ُ َيعح ِۚ َوٱَّلله لح  ٣٠ِفح َۡلحنح ٱلحَقوح
حمُ  َلَم ٱل َٰ َنعح يَن محنُكمح َونَلَبحلَُونهُكمح َحِته َجَٰهحدح
َباَرُكمح  خح

َ
ْ أ حيَن َوَنبحلَُوا ََٰبح حيَن َكَفُرواْ  ٣١َوٱلصه إحنه ٱَّله

دح َما  ْ ٱلرهُسوَل محنُۢ َبعح ح وََشٓاقُّوا  َعن َسبحيلح ٱَّلله
ْ وا َوَصدُّ

َ َشيح  ْ ٱَّلله وا حُهَدىَٰ لَن يَُۡضُّ َ لَُهُم ٱل بحُط تَبَنيه ا وََسُيحح
َمَٰلَُهمح  عح

َ
َ ۞َيَٰٓ  ٣٢ أ ْ ٱَّلله يُعوا طح

َ
ْ أ حيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ

َمَٰلَُكمح  عح
َ
ُلٓواْ أ يُعواْ ٱلرهُسوَل َوََل ُتبحطح طح

َ
حيَن  ٣٣َوأ إحنه ٱَّله

ار   ح ُثمه َماتُواْ وَُهمح ُكفه واْ َعن َسبحيلح ٱَّلله َكَفُرواْ َوَصدُّ
ُ لَُهمح  فحَر ٱَّلله ُعوٓ  ٣٤فَلَن َيغح لحمح َفََل تَهحُنواْ َوتَدح اْ إحََل ٱلسه

َمَٰلَُكمح  عح
َ
ُكمح أ َ ُ َمَعُكمح َولَن يََتح َن َوٱَّلله لَوح عح

َ نُتُم ٱۡلح
َ
َوأ
محُنواْ َوَتتهُقواْ  ٣٥ و ْۚ ِإَون تُؤح َيا لَعحب  َولَهح نح ُة ٱلُّ ََيوَٰ

إحنهَما ٱۡلح
ُجوَرُكمح َوََل يَسح 

ُ
تحُكمح أ َٰلَُكمح يُؤح َو مح

َ
إحن  ٣٦لحُكمح أ

َغََٰنُكمح لحُكُموهَ يَسح  ضح
َ
رحجح أ واْ َوُيخح

فحُكمح َتبحَخلُ ا َفُيحح
ح  ٣٧  ِفح َسبحيلح ٱَّلله

ْ ُنفحُقوا َن تلح َعوح ُؤََلٓءح تُدح نُتمح َهَٰٓ
َ
أ َهَٰٓ

حنهَما َيبحَخُل َعن  ۖۡ َوَمن َيبحَخلح فَإ ن َيبحَخُل فَمحنُكم مه
ْۚ ِإَون َتتَ  نُتُم ٱلحُفَقَرآُء

َ
ُّ َوأ َغّنح

ُ ٱلح هحۚۦْ َوٱَّلله سح اْ نهفح َولهوح
َثَٰلَُكم  مح

َ
ُكمح ُثمه ََل يَُكونُٓواْ أ َ لح قَوحًما َغيح تَبحدح  ٣٨يَسح

 
 
 
 
 
 

 

گاه داديم آنرا به تو نشان ميخواستيم، آنانو اگر مي

را در شناختي، و مسلّماً آنانرا به سيمايشان ميآنان

شناسي و خداوند اعمالتان را اسلوب سخن گفتن مي

آزماييم تا راستي شما را ميو به ﴾31﴿داند. مي

مجاهدان و شکيبايان شما را معلوم بداريم و اخبار شما 

که پس از اين که گمان کسانيبي ﴾31﴿را بيازماييم. 

هدايت برايشان روشن شد، کفر ورزيدند و )مردم را( 

از راه خدا باز داشتند و با پيامبر به مخالفت برخاستند 

رسانند و خداوند ترين زياني به خدا نميهرگز کم

اي مؤمنان! از خدا  ﴾32﴿اعمالشان را تباه خواهد کرد. 

و پيامبر اطاعت کنيد و کارهاي خود را باطل مگردانيد. 

گمان آنانکه کفر ورزيدند و )مردم را( از راه بي ﴾33﴿

خدا باز داشتند سپس مُردند درحاليکه کافر بودند 

پس  ﴾34﴿هرگز خداوند ايشان را نخواهد بخشيد. 

سست مشويد و به صلح فرا نخوانيد چرا که شما برتريد 

و خداوند با شماست و هرگز )اجر و پاداش( اعمالتان 

گمان زندگي دنيا بازي و بي ﴾35﴿کاهد. را نمي

سرگرمي بيش نيست، و اگر ايمان بياوريد و 

دهد و هايتان را به شما ميپرهيزگاري کنيد پاداش

اگر خدا اموالتان  ﴾36﴿د. نخواهدارايي شما را هم نمي

را از شما بخواهد و )بر اين امر( اصرار بورزد بخل 

هاي شمارا خواهيد ورزيد و )اين درخواست( کينه

هان شما اي گروهي که  ﴾37﴿کند. آشکار مي

شويد تا در راه خدا انفاق کنيد! بعضي از فراخوانده مي

ورزند و هرکس که بخل ورزد در حق شما بخل مي

نياز و شما نيامنديد، و روزد. و خداوند بيل ميخود بخ

اگر روي بگردانيد گروهي ديگر ار جايگزين شما 

 ﴾38﴿سازد آنگاه آنان همانند شما نخواهند بود. مي
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 حح ُسوَرةُ الَفتح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ا  بحين  ا مُّ َنا لََك َفتحح  ُ  ١إحنها َفَتحح فحَر لََك ٱَّلله َغح ح  َما َل 
َمَتُهۥ َعلَيحَك  حعح َر َوُيتحمه ن خه

َ
َم محن َذۢنبحَك َوَما تَأ َتَقده
ا  َتقحيم  سح ا مُّ َرَٰط  يََك صح دح ا  ٢َوَيهح ً ُ نَِصح َك ٱَّلله َوَينُِصَ

وبح  ٣َعزحيًزا 
كحيَنَة ِفح قُلُ نَزَل ٱلسه

َ
حٓي أ ُهَو ٱَّله

َع إحيَمَٰ  ا مه ْ إحيَمَٰن  َداُدٓوا محنحنَي لحََيح حُمؤح ح ُجُنوُد ٱل ه ُۗ َوَّللح نحهحمح
ا  ُ َعلحيًما َحكحيم  ِۚ َوََكَن ٱَّلله ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح  ٤ٱلسه
َٰت  ََتحرحي محن  محَنَٰتح َجنه ُمؤح

ح محنحنَي َوٱل حُمؤح َل ٱل خح ُدح ح َل 
ح  حَر َعنحُهمح َسي  حيَن فحيَها َوُيَكف  نحَهَُٰر َخَِٰلح

َ ْۚ َِتحتحَها ٱۡلح اتحهحمح
حَك عحنَد  َٰل ا َوََكَن َذ يم  ًزا َعظح ح َفوح َب  ٥ٱَّلله ح َوُيَعذ 

حَكَٰتح  ُمّشح
ح حكحنَي َوٱل ُمّشح

ح حُمَنَٰفحَقَٰتح َوٱل حُمَنَٰفحقحنَي َوٱل ٱل
وحءحِۖ  حَرةُ ٱلسه يحهحمح َدآئ

ِۚ َعلَ وحءح ح َظنه ٱلسه حٱَّلله حنَي ب ٓان  ٱلظه
َعده لَُهمح َجَهنهَمۖۡ 

َ
يحهحمح َولََعَنُهمح َوأ

ُ َعلَ َب ٱَّلله وََغضح
 ٓ ا وََسا ي  ِۚ  ٦َءتح َمصح ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ح ُجُنوُد ٱلسه ه َوَّللح
ُ َعزحيًزا َحكحيًما  ا  ٧َوََكَن ٱَّلله َنََٰك َشَٰهحد 

رحَسلح
َ
ٓ أ ا إحنه

ا  ير  ا َونَذح ح  حُروهُ  ٨َوُمبَّش  ۦح َوُتَعز  ح َورَُسوَلح حٱَّلله محُنواْ ب ُؤح ح
تل 

يًَل  صح
َ
َرة  َوأ حُحوُه بُكح حُروُهْۚ َوتَُسب    ٩ َوتَُوق 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 سوره فتح
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

ايم. بدون شک ما براي تو فتح آشکاري فراهم ساخته

ي گناهان گذشته و تا سرانجام خداوند همه ﴾1﴿

ي تو را ببخشايد و نعمتش را بر تو تمام نمايد و آينده

و خداوند به  ﴾2﴿تو را به راه راست هدايت کند. 

اوست  ﴾3﴿دانه تو را ياري دهد. نصرتي پيروزمن

خدايي که در دل مؤمنان آرامش نازل کرد تا ايماني بر 

ايمان خود بيفزايند. و لشکرهاي آسمان و زمين از آن 

تا مردان و  ﴾4﴿خداست و خداوند داناي فرزانه است. 

هاي بهشتي درآورد که در زير زنان مؤمن را به باغ

وان است و هاي( آن رودبارها ر)درختان و کاخ

جاودانه در آن خواهند بود، و اينکه گناهان و 

هايشان را بزدايد و اين در نزد خدا پيروزي بزرگي بدي

و تا اينکه مردان و زنان منافق و مردان و  ﴾5﴿است. 

زنان مشرکي را عذاب کند که به خدا گمان بد 

گيرد و ها و بالها تنها ايشان را دربر ميبردند، بديمي

کند را لعنت مير آنان خشمگين است و آنانخداوند ب

و دوزخ را برايشان آماده ساخته است که بد جايگاهي 

و لشکرهاي آسمان و زمين از آن خداوند  ﴾6﴿است. 

بدون   ﴾7﴿باشد و خداوند پيروزمند فرزانه است. مي

دهنده رسان و بيمشک ما تو را به عنوان گواه و مژده

پيامبرش ايمان بياوريد و او  تا به خدا و ﴾8﴿فرستاديم. 

را ياري دهيد و او را بزرگ داريد و بامدادن و 

 ﴾ 9﴿شامگاهان خداوند را تسبيح گوييد. 
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َق  ح فَوح َ يَُد ٱَّلله حُعوَن ٱَّلله حُعونََك إحنهَما ُيَباي حيَن ُيَباي
إحنه ٱَّله
 ْۚ يهحمح يحدح

َ
هحۖۦۡ  أ سح َٰ َنفح

حنهَما يَنُكُث لََعَ َوَمنح  َفَمن نهَكَث فَإ
ا  يم  ًرا َعظح جح

َ
تحيهح أ َ فََسُيؤح ََٰهَد َعلَيحُه ٱَّلله حَما َع َِفَٰ ب وح

َ
  ١٠أ

َق  ح فَوح َ يَُد ٱَّلله حُعوَن ٱَّلله حُعونََك إحنهَما ُيَباي حيَن ُيَباي
إحنه ٱَّله

َرابح َشَغلَتحَنآ  عح
َ حُمَخلهُفوَن محَن ٱۡلح ي َسَيُقوُل لََك ٱل

َ
أ

لُونَا  هح
َ
َٰنُلَا َوأ َو مح

َ
ا أ نَتحهحم مه سح

ح ل
َ
حأ ْۚ َيُقولُوَن ب فحرح نَلَا َتغح فَٱسح

ح  حَن ٱَّلله لحُك لَُكم م  ْۚ قُلح َفَمن َيمح حهحمح وب
لَيحَس ِفح قُلُ

ُۢاْۚ بَلح َشيح  َع حُكمح َنفح َراَد ب
َ
وح أ
َ
ا أ حُكمح َۡضًّ َراَد ب

َ
ا إحنح أ

َملُوَن َخبحَيُۢا  حَما َتعح ُ ب ن لهن ١١ََكَن ٱَّلله
َ
 بَلح َظَننُتمح أ

حَن  ا َوُزي  بَد 
َ
لحيهحمح أ هح

َ
محُنوَن إحََلَٰٓ أ حُمؤح يَنَقلحَب ٱلرهُسوُل َوٱل

وحءح َوُكنُتمح قَوحَمُۢا  حُكمح َوَظَننُتمح َظنه ٱلسه وب
حَك ِفح قُلُ َٰل َذ

ا  نَا  ١٢بُور  َتدح عح
َ
ٓ أ ا حنه ۦح فَإ ح َورَُسوَلح حٱَّلله محنُۢ ب مح يُؤح

َوَمن له
ا  َٰفحرحيَن َسعحي  َك

حلح ح  ١٣ل ه ِۚ َوَّللح ۡرضح
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح  ُملحُك ٱلسه

ا  ُ َغُفور  ْۚ َوََكَن ٱَّلله ُب َمن يََشآُء ح حَمن يََشآُء َوُيَعذ  فحُر ل َيغح
ا  يم  حَم  ١٤رهحح ُتمح إحََلَٰ َمَغان حُمَخلهُفوَن إحَذا ٱنَطَلقح َسَيُقوُل ٱل

لُواْ  ح ن ُيَبد 
َ
ۖۡ يُرحيُدوَن أ ُكمح ُخُذوَها َذُرونَا نَتهبحعح

ح
َأ َكَلََٰم تلح

 ۡۖ ُ محن َقبحُل ن تَتهبحُعونَا َكَذَٰلحُكمح قَاَل ٱَّلله
حْۚ قُل له ٱَّلله

َقُهوَن إحَله  ْ ََل َيفح ْۚ بَلح ََكنُوا فََسَيُقولُوَن بَلح َِتحُسُدوَنَنا
  ١٥قَلحيَل  
 
 
 
 
 
 

بندند جز اين نيست که گمان کسانيکه با تو بيعت ميبي

دست آنان  بندند. دست خدا بااليبا خدا بيعت مي

شکني کند به زيان خود است، پس هرکس پيمان

کند و هرکس به آنچه که بر آن با خدا شکني ميپيمان

عهد بسته است وفا کند )خداوند( پاداش بسيار بزرگي 

ها باز پس ماندگان عرب ﴾11﴿دهد. به او مي

نشين به تو خواهند گفت: اموالمان و فرزندانمان ما باديه

پس براي ما آمرزش بخواه، با  را مشغول داشت،

هايشان نيست، گويند که در دلزبانهايشان چيزي را مي

تواند برايتان در برابر خدا ـ اگر در بگو: چه کسي مي

حق شما زياني بخواهد و يا در حق شما نفعي را اراده 

کنيد کند ـ اختياري دارد، بلکه خداوند به آنچه مي

رديد که پيامبر و بلکه شما گمان ب ﴾11﴿آگاه است. 

سوي خانوادة خويش باز نخواهند مؤمنان هرگز به

هايتان آراسته شد و گمان بد برديد گشت و اين در دل

و هرکس به  ﴾12﴿اي بوديد. فايدهو مردمان تباه و بي

خدا و پيامبرش ايمان نياورد بداند که ما براي کافران 

 و فرمانروايي ﴾13﴿ايم. آتش سوزاني آماده ساخته

ها و زمين از آن خداست هرکه را بخواهد آسمان

دهد و خداوند آمرزد و هرکه را بخواهد عذاب ميمي

دست که براي بههنگامي ﴾14﴿آمرزنده مهربان است. 

ها بيرون رفتيد باز پس ماندگان خواهند آوردن غنيمت

خواهند گفت: ما را بگذاريد که همراه شما شويم. مي

سازند. بگو: هرگز از پي ما ي خدا را دگرگون وعده

نخواهيد آمد، خداوند از پيش چنين فرموده است. پس 

ورزيد، خواهند گفت: بلکه شما نسبت به ما حسد مي

 ﴾15﴿يافتند. حق اين استکه جز اندکي درنمي
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ْولح 
ُ
ٍم أ َن إحََلَٰ قَوح َعوح َرابح َسُتدح عح

َ حلحُمَخلهفحنَي محَن ٱۡلح قُل ل 
يد  تَُقَٰ  س  َشدح

ح
يُعواْ بَأ لحُموَنۖۡ فَإحن تُطح وح يُسح

َ
تحلُوَنُهمح أ

حُتم  ْ َكَما تََوَله ا اۖۡ ِإَون َتَتَولهوح ًرا َحَسن  جح
َ
ُ أ تحُكُم ٱَّلله يُؤح

ا  م  َلح
َ
بحُكمح َعَذابًا أ ح حن َقبحُل ُيَعذ  لهيحَس لََعَ  ١٦م 

َرجح َحَرج  َوََل لََعَ  عح
َ َمَٰ َحَرج  َوََل لََعَ ٱۡلح عح

َ ٱۡلح
َمرحيضح 

ح لحُه  ٱل خح َ َورَُسوََلُۥ يُدح عح ٱَّلله ُۗ َوَمن يُطح َحَرج 
بحُه  ح ۖۡ َوَمن َيَتَوله ُيَعذ  نحَهَُٰر

َ َٰت  ََتحرحي محن َِتحتحَها ٱۡلح َجنه
ا  م  َلح

َ
محنحنَي إحذح  ١٧َعَذابًا أ حُمؤح ُ َعنح ٱل َ ٱَّلله ۞لهَقدح رََضح

حهح  وب
َجَرةح َفَعلحَم َما ِفح قُلُ حُعونََك َِتحَت ٱلشه نَزَل ُيَباي

َ
مح َفأ

ا َقرحيب ا  َثََٰبُهمح َفتحح 
َ
يحهحمح َوأ

كحيَنَة َعلَ حَم  ١٨ٱلسه َوَمَغان
ا  ُ َعزحيًزا َحكحيم  ُۗ َوََكَن ٱَّلله ُخُذوَنَها

ح
 ١٩َكثحَية  يَأ

َل لَُكمح  ُخُذوَنَها َفَعجه
ح
حَم َكثحَية  تَأ ُ َمَغان وََعَدُكُم ٱَّلله
َي ٱنلهاسح َعن يحدح

َ
ۦح َوَكفه أ ه َُكوَن َءايَة  َهَٰذح ُكمح َوتلح

ا  َتقحيم  سح ا مُّ َرَٰط  يَُكمح صح دح محنحنَي َوَيهح حلحُمؤح َرىَٰ  ٢٠ل  خح
ُ
َوأ

 َٰ ُ لََعَ ْۚ َوََكَن ٱَّلله حَها ُ ب َحاَط ٱَّلله
َ
ْ َعلَيحَها قَدح أ ُروا دح لَمح َتقح

ا  ير  ء  قَدح ح َۡ ح 
حيَن َكَفُرواْ  ٢١ُك  ََٰتلَُكُم ٱَّله َولَوح َق

 ْ َبَٰ  لََولهُوا دح
َ ا ٱۡلح ي  ُسنهَة  ٢٢َر ُثمه ََل ََيحُدوَن َوَلح  ا َوََل نَصح

ح  حُسنهةح ٱَّلله ۖۡ َولَن ََتحَد ل ِتح قَدح َخلَتح محن َقبحُل
ح ٱله ٱَّلله
يَل     ٢٣َتبحدح

 

 

 

 

 

 

 

نشين بگو: از شما دعوت به باز پس ماندگان باديه

سوي قومي جنگجو و پر قدرت برويد خواهد شد که به

آورند. پس اگر جنگيد، يا اسالم ميميکه با آنان 

فرمانبرداري کنيد خداوند پاداشي نيکو به شما خواهد 

داد و اگر روي بگردانيد چنانکه پيش از اين روي 

گردانديد شما را به عذابي دردناک عذاب خواهد کرد. 

نابينا و لنگ و بيمار گناهي نيست و هرکس که   ﴾16﴿

هايي وند او را به باغاز خدا و پيامبرش فرمان برد خدا

هاي( آن سازد که از زير )درختنان و کاخوارد مي

رودبارها روان است و هرکس که روي بگرداند او را 

به درستي  ﴾17﴿دهد. به عذاب دردناکي عذاب مي

که خداوند از مؤمنان راضي گرديد هنگاميکه زير آن 

کردند، پس آنچه را که در درخت با تو بيعت مي

بود دانست، در نتيجه بر آنان آرامش فرود  هايشاندل

و  ﴾18﴿آورد و وفتح نزديکي را پاداششان کرد. 

را به دست خواهند آورد، و هاي فراواني که آنغنيمت

خداوند  ﴾19﴿خداوند پيروزمند فرزانه است. 

ها است که آنهاي فراواني را به شما وعده دادهغنيمت

را هرچه زودتر آوريد و يان )غنيمت( را به چنگ مي

به شما داد و دست تعدّي مردم را از شما باز داشت. تا 

اي براي مؤمنان باشد و شما را به راه راست نشانه

هاي ديگري )را نيز و غنيمت ﴾21﴿رهنمود کند. 

ايد، نصيب شما خواهد کرد( که هنوز بر آن دست نيافته

به راستي که خداوند بر آن احاطه دارد و خداوند بر هر 

و اگر کافران با شما  ﴾21﴿چيزي تواناست. 

کردند آنگاه کارساز و جنگيدند به يقين پشت ميمي

اين سنّت الهي است که پيش  ﴾22﴿يافتند. ياوري نمي

از اين گذشته است و هرگز براي سنّت الهي تغيير و 

  ﴾23﴿تبديلي نخواهي يافت. 
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يحدح 
َ
َيُهمح َعنُكمح َوأ يحدح

َ
حي َكفه أ يَُكمح َعنحُهم وَُهَو ٱَّله

 ُ ْۚ َوََكَن ٱَّلله يحهحمح
َفَرُكمح َعلَ ظح

َ
نح أ
َ
دح أ َة محنُۢ َبعح نح َمكه حَبطح ب
ًيا  َملُوَن بَصح حَما َتعح وُكمح  ٢٤ب حيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ ُهُم ٱَّله

ن َيبحلَُغ 
َ
ُكوًفا أ َي َمعح حَهدح ََرامح َوٱل دح ٱۡلح جح َمسح

ح َعنح ٱل
ََل رحَجال  مُّ  ۚۥْ َولَوح ُه

محَنَٰت  لهمح َُمحله ؤح حَسآء  مُّ محُنوَن َون ؤح
ن تََط 

َ
لَُموُهمح أ ح َتعح حَغيح ُۢ ب ةُ َعره حنحُهم مه يَبُكم م  وُهمح َفُتصح

ْۚ لَوح تََزيهلُواْ  َتحهۦح َمن يََشآُء ُ ِفح رَۡحح َل ٱَّلله خح ُدح ح عحلحم ِۖ َل 
ًما  َلح

َ
ْ محنحُهمح َعَذابًا أ حيَن َكَفُروا َنا ٱَّله بح ذح إح   ٢٥لََعذه

يهَة َۡححيهَة  َمح حهحُم ٱۡلح وب
ْ ِفح قُلُ حيَن َكَفُروا َجَعَل ٱَّله

ۦح َولََعَ  َٰ رَُسوَلح ُ َسكحينََتُهۥ لََعَ نَزَل ٱَّلله
َ
َجَٰهحلحيهةح فَأ

ٱلح
حَها  َحقه ب

َ
ْ أ َوىَٰ َوََكنُٓوا حَزَمُهمح َُكحَمَة ٱتلهقح ل

َ
محنحنَي َوأ حُمؤح ٱل

ح 
حُكل  ُ ب ْۚ َوََكَن ٱَّلله لََها هح

َ
ا َوأ ٍء َعلحيم  ح لهَقدح َصَدَق  ٢٦َۡ

ََراَم  َد ٱۡلح جح َمسح
ح ُخلُنه ٱل ِۖ تَلَدح ح َق 

حٱۡلح يَا ب ُ رَُسوََلُ ٱلرُّءح ٱَّلله
حيَن  ح حقحنَي رُُءوَسُكمح َوُمَقِص  ُ َءامحنحنَي ُُمَل  إحن َشآَء ٱَّلله
حَك  َٰل َلُمواْ َفَجَعَل محن ُدونح َذ ََل ََّتَافُوَنۖۡ َفَعلحَم َما لَمح َتعح

ا َقرحيًبا فَ  حُهَدىَٰ  ٢٧تحح  حٱل رحَسَل رَُسوََلُۥ ب
َ
حٓي أ ُهَو ٱَّله

ح  حٱَّلله حهحۚۦْ َوَكََفَٰ ب
حينح ُُك   ٱل 

هحَرهُۥ لََعَ ُظح ح َلح َق 
َودحينح ٱۡلح
ا    ٢٨َشهحيد 

 
 
 
 
 
 

 

او همان خدايي است که در درون مکّه دست کافران را 

نکه از شما و دست شما را از ايشان کوتاه کرد، بعد از آ

شما را بر آنان پيروز گردانيد و خداوند به آنچه 

اينان همانهايي هستند که کفر  ﴾24﴿کنيد بيناست. مي

ورزيدند و شما را از مسجد الحرام بازداشتند و 

هايي که با خود داشتند به جايگاهش نگذاشتند قرباني

برسد، و اگر مردان و زناني مؤمن )و مستضعف مکه( 

شناسيد )و ممکن بود( پايمالشان نميرا نبودند که آنان

رسيد گاه نادانسته دربارة آنان رنجي به شما ميکنيد آن

شد( تا خداوند )خداوند هرگز مانع اين جنگ نمي

هرکه را بخواهد غرق رحمت خويش سازد. اگر )کافر 

و مؤمن( از هم جدا بودند قطعاً کافران را به عذاب 

گاه که کافران آن ﴾25﴿کرديم. دردناکي گرفتار مي

هايشان جاي دادند تعصّب و نخوّت جاهليّت را در دل

گاه خداوند آرامش خود را بر پيامبرش و )نيز( بر آن

را به کلمة تقوا ملزم ساخت و مؤمنان نازل کرد و آنان

آنان به آن سزاوارتر و اهل آن بودند و خداوند به همه 

ر گمان خداوند خواب پيغمببي ﴾26﴿چيز داناست. 

خود را راست و درست )به او( نشان داد که اگر خدا 

بخواهد ايمن و درحاليکه موي سرتان را تراشيده و 

ايد بدون ترس وارد مسجد الحرام خواهيد کوتاه کرده

دانست که شما شد. ولي خداوند چيزهايي را مي

دانستيد. پس، پيش از اين فتحي نزديک را مقرّر نمي

ه پيامبرش را همراه با اوست خدايي ک ﴾27﴿داشت. 

ي اديان چيره را بر همههدايت و دين حق فرستاد تا آن

  ﴾28﴿گرداند و کافي است که خداوند گواه باشد. 
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 َ ارح ُمُّ ُكفه
آُء لََعَ ٱلح ده شح

َ
ۥٓ أ حيَن َمَعُه حْۚ َوٱَّله د  رهُسوُل ٱَّلله مه
ا يَ  د  ا ُسجه ع  َُٰهمح ُركه ۖۡ تََرى حَن رَُۡحَآُء بَيحَنُهمح َل  م  بحَتُغوَن َفضح

 ِۚ ُجودح ثَرح ٱلسُّ
َ
حنح أ يَماُهمح ِفح وُُجوهحهحم م  ۖۡ سح َٰن ا َو ح َورحضح ٱَّلله

ٍع  َنحيلح َكَزرح ح
َٰةحِۚ َوَمَثلُُهمح ِفح ٱۡلح َرى حَك َمَثلُُهمح ِفح ٱتلهوح َٰل َذ

َرَج َشطح  خح
َ
َٰ ُهۥ َف أ َتَوىَٰ لََعَ لََظ فَٱسح َتغح اَزَرهُۥ فَٱسح

ُب  ُ  ُسوقحهۦح ُيعحجح ُۗ وََعَد ٱَّلله اَر حهحُم ٱلحُكفه َغحيَظ ب اَع َلح ره ٱلزُّ
ًرا  جح
َ
فحَرة  َوأ غح َٰلحَحَٰتح محنحُهم مه حيَن َءاَمُنواْ وََعمحلُواْ ٱلصه ٱَّله

يَمُۢا   ٢٩َعظح
 
 

 

 ُسوَرةُ اُۡلُجَراتح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ح  ْ ََل ُتَقد  حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ ح َيَٰٓ َ يََديح ٱَّلله ْ َبنيح ُموا

َ َسمحيٌع َعلحيم   ْۚ إحنه ٱَّلله َ حۖۦۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َها  ١َورَُسوَلح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َق َصوحتح ٱنلهبح ح  وح
َٰتَُكمح فَ َو صح

َ
َفُعٓواْ أ حيَن َءاَمُنواْ ََل تَرح ٱَّله

ن 
َ
ٍض أ َعح ُكمح بلح رح َبعحضح لح َكَجهح َقوح

حٱلح َوََل ََتحَهُرواْ ََلُۥ ب
ُعُروَن َِتح  نُتمح ََل تَشح

َ
َمَٰلُُكمح َوأ عح

َ
حيَن  ٢َبَط أ إحنه ٱَّله

حيَن  ْوَلَٰٓئحَك ٱَّله
ُ
ح أ ََٰتُهمح عحنَد رَُسولح ٱَّلله َو صح

َ
وَن أ َيُغضُّ

ٌر  جح
َ
فحَرة  َوأ غح ْۚ لَُهم مه َوىَٰ حلتهقح ُ قُلُوَبُهمح ل َتَحَن ٱَّلله ٱمح

يٌم  حيَن ُيَناُدونََك محن َوَرآءح  ٣َعظح ُُجَرَٰتح  إحنه ٱَّله ٱۡلح
قحلُوَن  ََثُُهمح ََل َيعح كح

َ
 ٤أ

 

 

 

که با او هستند بر ي خداست، و کسانيمحمّد فرستاده

را در گير و درميان خود مهربانند. آنانکافران سخت

بيني که همواره فضل و حال رکوع و سجده مي

ي ايشان بر اثر جويند. نشانهخشنودي خداي را مي

يان است. اين وصف آنان در هايشان نماسجده در چهره

تورات است، و امّا توصيفشان در انجيل چنين است که 

هايش را بيرون زده و همانند کشتزاري هستند که جوانه

هاي ها را نيرو داده و سخت نموده، پس بر ساقهآن

اي که کشاورزان خويش راست ايستاده باشد، به گونه

آنان  سازد تا کافران را به سببزده ميرا شگفت

خشمگين کند. خداوند به کساني از آنان که ايمان 

اند آمرزش و آورده و کارهاي شايسته انجام داده

 ﴾29﴿است. پاداششي بزرگ وعده داده
 سوره حجرات

 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

ايد! در برابر خدا و رسولش که ايمان آوردهاي کساني

گمان ، بيپيش دستي مکنيد، و از خدا پروا بداريد

که ايمان اي کساني ﴾1﴿خداوند شنواي داناست. 

ايد! صداي خود را از صداي پيامبر بلند مکنيد و آورده

گوييد با او به آواز ديگر سخن ميچنان که با يکهم

اجر و ضايع بلند سخن نگوييد تا دانسته اعمالتان بي

که صداي خود را نزد گمان کسانيبي ﴾2﴿نشود. 

آورند، آنان کسانيند که خداوند پايين ميپيغمبر خدا 

هايشان را براي پرهيزگاري پاکيزه و ناب داشته دل

 ﴾3﴿است، آنان آمرزش و پاداشي بزرگ دارند. 

ها فرا که تو را از بيرون حجرهگمان کسانيبي

 ﴾4﴿فهمند. ترشان نميخوانند بيشمي
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َٰ ََّتحُرَج إحََلح  ْ َحِته وا نهُهمح َصََبُ
َ
ْۚ َولَوح أ هُهمح ا ل هحمح لَََّكَن َخيح 

يم   ُ َغُفور  رهحح ْ إحن  ٥َوٱَّلله حيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ََهَٰلَة   يُبواْ قَوحَمُۢا ِبح ن تُصح
َ
حنََبإ  َفَتبَيهُنٓواْ أ ُقُۢ ب َجآَءُكمح فَاسح

محنَي  َٰ َما َفَعلحُتمح َنَٰدح ْ لََعَ بحُحوا نه  ٦َفُتصح
َ
ْ أ لَُمٓوا َوٱعح

رح  فحيُكمح  مح
َ حَن ٱۡلح يُعُكمح ِفح َكثحي  م  حْۚ لَوح يُطح رَُسوَل ٱَّلله

يَمََٰن َوَزيهَنُهۥ  ح
َ َحبهَب إحََلحُكُم ٱۡلح نه ٱَّلله لََعنحتُّمح َوَلَٰكح

َر َوٱلحُفُسوَق  هَ إحََلحُكُم ٱلحُكفح حُكمح َوَكره وب
ِفح قُلُ

ُدوَن  َٰشح ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلره
ُ
َياَنْۚ أ َل   ٧َوٱلحعحصح ح فَضح حَن ٱَّلله م 

ُ َعلحيٌم َحكحيم   ْۚ َوٱَّلله َمة  حعح حَفَتانح محَن  ٨َون ِإَون َطآئ
ۖۡ َفإحنُۢ َبَغتح   بَيحَنُهَما

ْ لحُحوا صح
َ
ْ فَأ َتَتلُوا محنحنَي ٱقح حُمؤح ٱل

َء  ٓ َٰ تََفح ِتح َتبحغح َحِته
َرىَٰ َفَقَٰتحلُواْ ٱله خح

ُ َُٰهَما لََعَ ٱۡلح َدى إححح
حْۚ فَإحن  رح ٱَّلله مح

َ
لح إحََلَٰٓ أ حٱلحَعدح  بَيحَنُهَما ب

ْ لحُحوا صح
َ
فَآَءتح فَأ

نَي  طح سح حُمقح َ ُُيحبُّ ٱل ْۖۡ إحنه ٱَّلله ُطٓوا قحسح
َ
َما  ٩َوأ إحنه

ْۚ َوٱتهُقواْ  َخَويحُكمح
َ
َ أ ْ َبنيح لحُحوا صح

َ
َوة  فَأ محُنوَن إحخح حُمؤح ٱل

َ لََعلهُكمح تُرحَۡحُوَن  ْ ََل  ١٠ٱَّلله حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 َ حنحُهمح ي ا م  ْ َخيح  ن يَُكونُوا
َ
ٍم َعََسَٰٓ أ حن قَوح َخرح قَوحم  م  سح

 ۡۖ حنحُهنه ا م  ن يَُكنه َخيح 
َ
حَسآٍء َعََسَٰٓ أ حن ن  حَسآء  م  َوََل ن

حئحَس  ِۖ ب َقَٰبح
لح
َ حٱۡلح  ب

ْ نُفَسُكمح َوََل َتَنابَُزوا
َ
ْ أ َوََل تَلحمحُزٓوا

ِۚ َوَمن يَمَٰنح ح
َد ٱۡلح ُم ٱلحُفُسوُق َبعح سح ْوَلَٰٓئحَك  ٱَلح

ُ
لهمح َيُتبح فَأ

َٰلحُموَن   ١١ُهُم ٱلظه
 
 
 

 
 

 

سوي آنان که بهکردند تا هنگاميو اگر آنان صبر مي

بيرون آيي برايشان بهتر بود و خداوند آمرزنده مهربان 

ايد! اگر فاسقي که ايمان آوردهاي کساني ﴾5﴿است. 

 برايتان آورد دربارة آن تحقيق کنيد که )مبادا( از روي

ناداني به گروهي زيان رسانيد و آنگاه بر آنچه مرتکب 

و بدانيد که پيغمبر خدا  ﴾6﴿ايد پشيمان شويد. شده

درميانتان است، اگر در بسياري از کارها از شما اطاعت 

کند به مشقّت خواهيد افتاد، ولي خداوند ايمان را در 

هايتان آراست و را در دلنظرتان محبوب گرداند. و آن

فسق و نافرماني را در نظرتان زشت و ناپسند کفر و 

)اين( به فضل و  ﴾7﴿اند. جلوه داد. ايناند که راه يافته

باشد( و خداوند داناي فرزانه نعمتي از سوي خدا )مي

و هرگاه دو گروه از مؤمنان به جنگ با ﴾ 8﴿است. 

يگر پرداختند بين آن دو گروه آشتي برقرار کنيد، يک

و گروه بر ديگري تجاوز کرد با پس اگر يکي از آن د

کند بجنگيد تا هنگاميکه به آن گروهي که تجاوز مي

حکم خدا برگردد، پس هرگاه بازگشت درميان ايشان 

گمان دادگرانه صلح برقرار سازيد  وعدالت کنيد، بي

 مؤمنان  هر آينه ﴾9﴿خداوند عادالن را دوست دارد. 

 خدا از و بيفکنيد آشتي برادرانتان ميان برادرانند

اي  ﴾11﴿. آرد رحمت شما بر که باشد بترسيد،

ايد! گروهي از شما گروهي که ايمان آوردهکساني

ديگري را مسخره نکنند چه بسا که آنان از اينان بهتر 

باشند و نبايد زناني زناني ديگر را مسخره کنند چه بسا 

ديگر را مورد که آنان از اينان بهتر باشند و هم

هاي ديگر را با لقبندهيد. و يک جويي قرارعيب

زشت مخوانيد. چه بد است فسق بعد از ايمان! و 

 ﴾11﴿که توبه نکنند ايشان ستمگرند. کساني
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ح إحنه  ن  حَن ٱلظه ا م   َكثحي 
ْ حُبوا َتن ْ ٱجح حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َتب بهعح  ُسواْ َوََل َيغح ح إحثحم ۖۡ َو ََل ََتَسه ن  ُضُكم َبعحَض ٱلظه
ا  يهح َميحت  خح

َ
َم أ ُكَل َۡلح

ح
ن يَأ
َ
َحُدُكمح أ

َ
ُُيحبُّ أ

َ
ْۚ أ ًضا َبعح

يم   َ تَوهاب  رهحح ْۚ إحنه ٱَّلله َ ْ ٱَّلله ُتُموُهْۚ َوٱتهُقوا  ١٢فََكرحهح
نََثَٰ 
ُ
حن َذَكر  َوأ َنَُٰكم م 

َها ٱنلهاُس إحنها َخلَقح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ََعارَ  حَل تلح ا َوَقَبآئ َنَُٰكمح ُشُعوب 
َرَمُكمح وََجَعلح كح

َ
ْْۚ إحنه أ فُٓوا
َ َعلحيٌم َخبحي   ْۚ إحنه ٱَّلله َُٰكمح تحَقى

َ
ح أ ۞قَاَلتح  ١٣عحنَد ٱَّلله

َنا  لَمح سح
َ
ْ أ ن قُولُٓوا ْ َوَلَٰكح محُنوا ۖۡ قُل لهمح تُؤح َراُب َءاَمنها عح

َ ٱۡلح
 َ ْ ٱَّلله يُعوا ۖۡ ِإَون تُطح حُكمح وب

يَمَُٰن ِفح ُقلُ ح
ُخلح ٱۡلح ا يَدح َولَمه

َمَٰلحُكمح َشيح َورَُسوََلُ  عح
َ
حنح أ َ ۥ ََل يَلحتحُكم م  ْۚ إحنه ٱَّلله ا

يٌم  ح  ١٤َغُفور  رهحح حٱَّلله  ب
ْ حيَن َءاَمُنوا محُنوَن ٱَّله حُمؤح إحنهَما ٱل

هحمح  نُفسح
َ
حهحمح َوأ َٰل َو مح

َ
حأ  ب
ْ ْ َوَجََٰهُدوا تَابُوا ۦح ُثمه لَمح يَرح َورَُسوَلح
ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱ

ُ
حْۚ أ قُوَن ِفح َسبحيلح ٱَّلله َٰدح ُقلح  ١٥لصه

َمََٰوَٰتح  لَُم َما ِفح ٱلسه ُ َيعح ينحُكمح َوٱَّلله حدح َ ب حُموَن ٱَّلله
ُتَعل 
َ
أ

ٍء َعلحيم   ح َۡ ح 
حُكل  ُ ب ِۚ َوٱَّلله ۡرضح

َ َيُمنُّوَن  ١٦َوَما ِفح ٱۡلح
َلََٰمُكمِۖ بَلح  ه إحسح

ْ لََعَ ْۖۡ قُل َله َتُمنُّوا لَُموا سح
َ
نح أ
َ
َعلَيحَك أ

ُ َيُمنُّ عَ  يَمَٰنح إحن ُكنُتمح ٱَّلله ح
حَلح َُٰكمح ل نح َهَدى

َ
لَيحُكمح أ

قحنَي  ِۚ  ١٧َصَٰدح ۡرضح
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح لَُم َغيحَب ٱلسه َ َيعح إحنه ٱَّلله

َملُوَن  حَما َتعح ُۢ ب ُي ُ بَصح  ١٨َوٱَّلله
 
 
 
 

 

 

ها ايد! از بسياري از گمانکه ايمان آوردهاي کساني

باشند. و يها گناه مشک برخي از گمانبپرهيزيد، بي

جاسوسي مکنيد و برخي از شما برخي ديگر را غيبت 

نکند، آيا کسي از شما دوست دارد که گوشت برادر 

داريد، را ناپسند مياش را بخورد؟ به يقين که آنمرده

پذير و گمان خداوند توبهو از خداوند پروا داريد، بي

اي مردم! ما شما را از مرد و زني  ﴾12﴿مهربان است. 

ايم تا هايي گرداندهها و قبيلهايم و شما را گروهيدهآفر

ترين شما نزد خدا گمان گراميديگر را بشناسيد. بيهم

گمان خداوند آگاه و باخبر پرهيزگارترين شماست. بي

ايم، بگو: نشينان گفتند: ايمان آوردهباديه ﴾13﴿است. 

ايم و ايد بلکه بگوئيد: تسليم شدهشما ايمان نياورده

هايتان وارد نشده است، واگر از خدا يمان هنوز به دلا

و پيغمبرش فرمانبرداري کنيد خدا از )پاداش( 

گمان خداوند آمرزنده کاهد، بيکارهايتان چيزي نمي

مؤمنان )واقعي( تنها کساني هستند  ﴾14﴿مهربان است. 

که به خدا و پيغمبرش ايمان آورده، سپس هرگز شک 

مال و جانشان در راه خدا جهاد به دل راه نداده، و با 

بگو: آيا  ﴾15﴿اند. اينان همان راستگويانند. کرده

کنيد حال آنکه خداوند خداوند را از دينتان باخبر مي

ها و آنچه که در زمين است آنچه را که در آسمان

بر تو منت  ﴾16﴿داند و او به هر چيزي داناست؟. مي

اسالم خود بر من  اند. بگو: باگذرند که اسالم آوردهمي

گذراد که شما منّت مگذاريد بلکه خدا بر شما منّت مي

سوي ايمان رهنمود کرده است اگر راستگوئيد. ره به

ها و زمين را گمان خداوند غيب آسمانبي ﴾17﴿

 ﴾18﴿کند بيناست. داند و خداوند به آنچه ميمي
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 ُسوَرةُ قٓ 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

يدح  ٓقْۚ  َمجح
ح ن َجآَءُهم  ١َوٱلحُقرحَءانح ٱل

َ
ْ أ ُبٓوا بَلح َعجح

يٌب  ٌء َعجح ح َۡ َٰفحُروَن َهََٰذا  حنحُهمح َفَقاَل ٱلحَك ر  م  نذح  ٢مُّ
 
َ
ُۢ بَعحيد  ءح أ ُع حَك رَجح َٰل ۖۡ َذ َنا  ٣َذا محتحَنا َوُكنها تَُراب ا قَدح َعلحمح

ۖۡ وَعحنَدنَا كحَتٌَٰب َحفحي ۡرُض محنحُهمح
َ  ٤ُۢظ َما تَنُقُص ٱۡلح

رحيٍج  ر  مه مح
َ
ٓ أ ا َجآَءُهمح َفُهمح ِفح ح لَمه َق 

حٱۡلح  ب
ْ بُوا  ٥بَلح َكذه

َمآءح فَوحَقُهمح َكيحَف بَنَيحَنََٰها  ْ إحََل ٱلسه فَلَمح يَنُظُرٓوا
َ
أ

ََٰها َوَما لََها محن فُُروج   َنََٰها  ٦َوَزيهنه ۡرَض َمَددح
َ َوٱۡلح

ۢنبَ 
َ
َ َوأ لحَقيحَنا فحيَها َرَوََٰسح

َ
ِۢج بَهحيج  َوأ ح َزوح

تحَنا فحيَها محن ُك 
نحيب   ٧ ح َعبحد  مُّ

َرىَٰ لحُك  ة  َوذحكح َ َا محَن  ٨َتبحِصح نلح َونَزه
َٰت  وََحبه  حهۦح َجنه ۢنَبتحَنا ب

َ
َبََٰرَك  فَأ َمآءح َمآء  مُّ ٱلسه

يدح  َصح يد   ٩ٱۡلح هَها َطلحع  نهضح َقَٰت  ل َل بَاسح  ١٠َوٱنلهخح
حلحعحَبا ا ل  حزحق  ُُروُج ر  حَك ٱۡلح ْۚ َكَذَٰل ا يحت  ة  مه َ حهۦح بَِلح َييحَنا ب حح

َ
دحِۖ َوأ

َحَُٰب ٱلرهس ح َوَثُموُد  ١١ صح
َ
بَتح َقبحلَُهمح قَوحُم نُوح  َوأ َكذه

َُٰن لُوط   ١٢ َو ُن ِإَوخح َحَُٰب  ١٣وَََعد  َوفحرحَعوح صح
َ
َوأ

ي َب ٱلرُُّسَل َفَحقه وَعح  َكذه
ِۚ ُك   يحَكةح َوقَوحُم ُتبهع 

َ  ١٤ دح ٱۡلح
ق  
حنح َخلح ِۚ بَلح ُهمح ِفح لَبحس  م  لح وه

َ قح ٱۡلح
َلح حٱۡلح َفَعيحيَنا ب

َ
أ

يد    ١٥َجدح
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 سوره ق
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

بلکه به شگفت  ﴾1﴿قاف، سوگند به قرآن مجيد. 

سوي آنان اي از خودشان بهآمدند از اينکه بيم دهنده

 ﴾2﴿شگفتي است. آمد. پس کافران گفتند: اين چيز 

که مرديم و خاک شديم )برانگيخته آيا هنگامي

 ﴾3﴿خواهيم شد؟( چنين بازگشتي بعيد است!. 

دانيم و کاهد ميراستي آنچه را که زمين از آنان ميبه

بلکه آنان حق را  ﴾4﴿نزد ما کتابي نگهدارنده است. 

چون برايشان آمد دروغ انگاشتند و آنان در کاري 

آيا بر فرازشان به آسمان  ﴾5﴿پريشان هستند. 

ايم و را ساخته و آراستهاند که ما چگونه آنننگريسته

و زمين را گسترده و  ﴾6﴿در آن هيچ شکافي نيست؟!. 

ايم و هاي محکم و پابرجايي را در آن فرو افکندهکوه

 ﴾7﴿ايم. در آن از هر نوع )گياه( پسنديده رويانده

دادن هر بندة  ها را( براي راهنمايي و پند)اين

و از آسمان آب پر  ﴾8﴿ايم. اي مقرّر داشتهکنندهتوبه

هاي ايم، و دانهها روياندهبرکتي را بارانده و بدان باغ

و  ﴾9﴿گردد. ايم که درو ميکشتزارهايي را برآورده

اي انباشته برهم دارد. درختان بلند خرما که آن ميوه

ايم( و با آن را( براي روزي بندگان )آفريده)آن ﴾11﴿

ايم. رستاخيز )نيز( سرزمين پژمرده را زنده کرده

پيش از اينان قوم نوح و ياران  ﴾11﴿بدينسان است. 

و قوم ثمود )پيامبرانشان را( تکذيب کردند. « رس»

چنين( قوم عاد و فرعون و قوم لوط. و )هم ﴾12﴿

و اصحاب ايکه و قوم تبّع هريک پيامبران را  ﴾13﴿

وعدة عذاب من دربارة ايشان تحقّق  تکذيب کردند و

آيا ما از آفرينش نخستين درمانده و  ﴾14﴿يافت. 

ايم؟ )خير( بلکه آنان دربارة آفرينش مجدّد ناتوان بوده

  ﴾15﴿ترديد دارند. 
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ۖۥۡ  ُسُه حهۦح َنفح وحُس ب ُم َما تُوَسح
لَ نَسََٰن َوَنعح ح

َنا ٱۡلح َولََقدح َخلَقح
قحَرُب إحََلحهح محنح 

َ
َورحيدح َوََنحُن أ

ح إحذح َيَتلََّقه  ١٦َحبحلح ٱل
َمالح قَعحيد   ح َمحنيح وََعنح ٱلش 

حَيانح َعنح ٱَلح
حُمَتلَق  ا  ١٧ٱل مه

يحهح َرقحيٌب َعتحيد   ٍل إحَله َلَ وََجآَءتح  ١٨يَلحفحُظ محن قَوح
حَك َما ُكنَت محنحُه َِتحيُد  َٰل ِۖ َذ ح َق 

حٱۡلح َموحتح ب
ح َرةُ ٱل  ١٩َسكح

حوَعحيدح َونُفحَخ ِفح ٱلصُّ  حَك يَوحُم ٱل َٰل ِۚ َذ وََجآَءتح ُكُّ  ٢٠ورح
حق  وََشهحيد   َعَها َسآئ س  مه لَة   ٢١َنفح لهَقدح ُكنَت ِفح َغفح

َوحَم  َك ٱَلح َنا َعنَك غحَطآَءَك َفَبَِصُ حنح َهََٰذا فََكَشفح م 
يد   يه َعتحيٌد  ٢٢َحدح لحقحَيا  ٢٣َوقَاَل َقرحيُنُهۥ َهََٰذا َما َلَ

َ
أ

اٍر َعنحيد  ِفح َجهَ  َتد   ٢٤نهَم ُكه َكفه ح ُمعح َخيح
حلح نهاع  ل  مه

رحيٍب  لحقحَياهُ  ٢٥مُّ
َ
ح إحَلًَٰها َءاَخَر فَأ حي َجَعَل َمَع ٱَّلله ٱَّله

يدح  دح َعَذابح ٱلشه
۞قَاَل قَرحيُنُهۥ َربهَنا َمآ  ٢٦ِفح ٱلح

ن ََكَن ِفح َضَلَِٰۢل بَعحيد   َغيحُتُهۥ َوَلَٰكح طح
َ
 قَاَل ََل  ٢٧أ

حوَعحيدح  حٱل ُت إحََلحُكم ب مح يه َوَقدح قَده  َلَ
ْ ُموا َما  ٢٨ََّتحَتصح

َعبحيدح 
حلح َٰم  ل  حَظله ۠ ب نَا

َ
ٓ أ يه َوَما ُل َلَ ُل ٱلحَقوح يَوحَم  ٢٩ُيَبده

زحيد    محن مه
تح َوَتُقوُل َهلح

ح
َتَِل ََهنهَم َهلح ٱمح  ٣٠َنُقوُل ۡلح

حلحُمتهقحنَي غَ  َنهُة ل لحَفتح ٱۡلح زح
ُ
َ بَعحيٍد َوأ َهََٰذا َما  ٣١يح

اٍب َحفحيظ   وه
َ
ح أ
َ  ٣٢ تُوَعُدوَن لحُك  نح َخَشح مه

نحيٍب  ب  مُّ
حَقلح َغيحبح وََجآَء ب

َمََٰن حٱلح ٱدحُخلُوَها  ٣٣ٱلرهحح
ُلُودح  حَك يَوحُم ٱۡلح َٰل حَسَلَٰم ِۖ َذ ا يََشآُءوَن فحيَها  ٣٤ب لَُهم مه

َنا َمزحيد   يح  ٣٥َوَلَ
دانيم آنچه را که ايم و ميآفريده همانا ما انسان را

کند و ما از شاهرگ گردن نفسش به او وسوسه مي

ي( گاه که دو )فرشتهآن ﴾16﴿بدون نزديکتريم. 

دريافت کننده در )سمت( راست و چپ مراقب و 

آورد هيچ سخني را بر زبان نمي ﴾17﴿مالزم هستند. 

 ﴾18﴿مگر آنکه نزدش نگهباني آماده )حضور( دارد. 

آورد، اين همان سخني مرگ، حقيقت را به همراه ميو 

و در صور  ﴾19﴿گريختي. چيزي است که از آن مي

شود، اين روز )تحقّق( وعدة کيفر است. دميده مي

دهنده و آيد که سوقو هرکسي در حالي مي ﴾21﴿

راستي از اين )امر( در به ﴾21﴿گواهي، با خود دارد. 

ات( برداشتيم و ديدهات را زا )غفلت بودي، پس پرده

و همراهش  ﴾22﴿امروز چشمانت تيزيين است. 

 ﴾23﴿گويد: اين است آنچه در نزد من آماده است. مي

هر  ﴾24﴿هر کافر سرکشي را به دوزخ بيندازيد. 

آن کسي  ﴾25﴿اي را. گر شک آورندهدارندة تجاوزباز

که معبود ديگري را با خدا برگزيده است پس او را در 

نشين او هم ﴾26﴿)دوزخ( بيندازيد.  عذاب سخت

گويد: پروردگارا! من او را گمراه نساختم بلکه مي

)خداوند(  ﴾27﴿)خود( در گمراهي دور و درازي بود. 

گمان )پيش فرمايد: در پيشگاه من ستيزه مکنيد و بيمي

سخن در  ﴾28﴿از اين( برايتان هشدار فرستاده بودم. 

ن نسبت به بندگان شود و منزد من تغيير داده نمي

گوييم: آيا روزي که به دوزخ مي ﴾29﴿ستمگر نيستم. 

گويد: آيا افزون بر اين هم اي؟ و )دوزخ( ميپر شده

و بهشت براي پرهيزگاران نزديک  ﴾31﴿هست؟!. 

اين  ﴾31﴿شود و از آنان دور نخواهد بود. داشته مي

کار شديد که خاصِ هر توبهاست آنچه وعده داده مي

که در نهان از همان کسي ﴾32﴿گاهدار است. )حد( ن

کار پيش آيد. خداوند مهربان بترسد و با دلي توبه

به سالمت وارد بهشت شويد. اين است روز  ﴾33﴿

آنان در آنجا هرچه بخواهند دارند،  ﴾34﴿ جاودانگي.

 ﴾35﴿و نزد ما افزون )بر اين( است. 
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ٍن ُهمح  حن َقرح َنا َقبحلَُهم م  لَكح هح
َ
ا  َوَكمح أ ش  َشدُّ محنحُهم َبطح

َ
أ
حيٍص  حَلَٰدح َهلح محن ُمه

ْ ِفح ٱبلح ُبوا حَك  ٣٦َفَنقه َٰل إحنه ِفح َذ
َع وَُهَو  مح لحََّق ٱلسه

َ
وح أ
َ
حَمن ََكَن ََلُۥ قَلحٌب أ َرىَٰ ل ََّلحكح

ۡرَض َوَما  ٣٧َشهحيد  
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح َنا ٱلسه َولََقدح َخلَقح

يهام  وَ 
َ
تهةح أ ُغوب  بَيحَنُهَما ِفح سح

َنا محن لُّ ح  ٣٨َما َمسه َبح فَٱصح
حَك َقبحَل ُطلُوعح  دح َرب  َمح ححح ِبح َٰ َما َيُقولُوَن وََسب 

لََعَ
ُغُروبح 

محسح َوَقبحَل ٱلح ُه  ٣٩ٱلشه ححح حلح فََسب 
َومحَن ٱَله

ُجودح  َبََٰر ٱلسُّ دح
َ
حُمَنادح محن  ٤٠َوأ َتمحعح يَوحَم ُيَنادح ٱل َوٱسح

ََّكن  َقرحيب   حَك يَوح  ٤١مه َٰل ِۚ َذ ح َق 
حٱۡلح يحَحَة ب َمُعوَن ٱلصه َم يَسح

ُُروجح  ۦ َونُمحيُت ِإَوََلحَنا  ٤٢يَوحُم ٱۡلح ح إحنها ََنحُن نُۡحح
ُي  حَمصح حَك  ٤٣ٱل َٰل ْۚ َذ اَع  َ ۡرُض َعنحُهمح َسح

َ ُق ٱۡلح يَوحَم تََشقه
ي   ٌ َعلَيحَنا يَسح حَما َيُقولُوَنۖۡ َوَمآ  ٤٤َحّشح لَُم ب عح

َ
حُن أ َنه

نَت 
َ
يدح أ حٱلحُقرحَءانح َمن ََيَاُف وَعح حرح ب

َبهار ِۖ فََذك  يحهحم ِبح
َعلَ

٤٥  
 
 
 

ارحَياتح   ُسوَرةُ اَّله
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ا  و  َٰرحتََٰيَٰتح َذرح
ا  ١َوٱلذه َحَٰمحَلَٰتح وحقحر 

َجَٰرحتََٰيَٰتح  ٢فَٱلح
فَٱلح

ا  ًرا  ٣يُِسح  مح
َ
َمَٰتح أ ح حُمَقس  وَن لََصادحق  إحنهَما تُوَعدُ  ٤فَٱل

َٰقحع   ٥ حيَن لََو  ٦ِإَونه ٱل 
 

 

 

ما پيش از آنان اقوام زيادي را هالک ساختيم که از 

ايشان بسي نيرومندتر بودند و در شهرها سير کردند، امّا 

راستي در اين و به ﴾36﴿آيا گريزگاهي داشتند؟. 

اندرزي است براي کسيکه دلي )آگاه( داشته باشد و با 

راستي و به ﴾37﴿وش فرا دارد. حضور قلب و گ

چه را که در بين آن دو است در ها و زمين و آنآسمان

 ﴾38﴿. شش روز آفريديم و هيچ خستگي به ما نرسيد

گويند شکيبا باش و پيش از برآمدن پس بر آنچه مي

خورشيد و پيش از غروب آن به ستايش پروردگارت 

دنبال  اي از شب و بهو نيز در پاره ﴾39﴿گوي. تسبيح

و )داستان( روزي  ﴾41﴿نمازها او را به پاکي ياد کن. 

دهد. را بشنو که ندادهنده از مکان نزديکي ندا در مي

شنوند، راستي بانگ مرگبار را ميروزي که به ﴾41﴿

گمان ماييم که بي ﴾42﴿آن روز، بيرون آمدن است. 

سوي ماست. ميرانيم و بازگشت بهکنيم و ميزنده مي

شکافد )و( که زمين از )فراز( آنان مييروز ﴾43﴿

آيند(. اين برانگيختن بر ما آسان شتابان )بيرون مي

گويند داناتريم و تو بر آنان ما به آنچه مي ﴾44﴿است. 

چيره و مسلّط نيستي. پس کسي را که از هشدار من 

 ﴾45﴿ترسد با قرآن پند ده. مي
 

 سوره ذاريات
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

 ﴾1﴿دارند. سوگند به بادهايي که به سختي پراکنده مي

و سوگند به  ﴾2﴿و سوگند به ابرهاي آبستن به باران. 

و سوگند به  ﴾3﴿ستارگاني که آسان در حرکتند. 

گمان بي ﴾4﴿اند. فرشتگاني که کارها را تقسيم کرده

و  ﴾5﴿شويد راست است. آنچه که وعده داده مي

 ﴾6﴿پيوندد. وقوع ميهمانا روز جزا حتماً به 
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ُُبكح  َمآءح َذاتح ٱۡلح حَتلحف   ٧َوٱلسه ل  ُمُّ َفح قَوح
إحنهُكمح لَ

فحَك  ٨
ُ
فَُك َعنحُه َمنح أ َُٰصوَن  ٩يُؤح َره  ١٠قُتحَل ٱۡلح

َرة  َساُهوَن  حيَن ُهمح ِفح َغمح يهاَن يَوحُم يَسح  ١١ٱَّله
َ
لُوَن أ

حينح   ٱنلهارح ُيفح  ١٢ٱل 
ُذوقُواْ  ١٣َتُنوَن يَوحَم ُهمح لََعَ

لُوَن  جح َتعح حهۦح تَسح حي ُكنُتم ب
إحنه  ١٤فحتحنََتُكمح َهََٰذا ٱَّله

َٰت  وَُعُيوٍن  حُمتهقحنَي ِفح َجنه َُٰهمح  ١٥ٱل ٓ َءاتَى يَن َما ذح َءاخح
نحنَي  حَك ُُمحسح َٰل ْ َقبحَل َذ ْۚ إحنهُهمح ََكنُوا ْ قَلحيَل   ١٦َربُُّهمح ََكنُوا

جَ  حلح َما َيهح
حَن ٱَله َحارح ُهمح  ١٧ُعوَن م  سح

َ حٱۡلح َوب
فحُروَن  َتغح ُرومح  ١٨يَسح حَمحح حلح َوٱل آئ حلسه

حهحمح َحق   ل  َٰل َو مح
َ
ٓ أ َوِفح

حلحُموقحنحنَي  ١٩ ۡرضح َءاتََٰيَٰت  ل 
َ ْۚ  ٢٠َوِفح ٱۡلح ُكمح نُفسح

َ
ٓ أ َوِفح

وَن  ُ فَََل ُتبحِصح
َ
َمآءح رحزحقُُكمح َوَما  ٢١أ َوِفح ٱلسه

ح  ٢٢تُوَعُدوَن  حثحَل فََوَرب  ۡرضح إحنهُهۥ َۡلَق   م 
َ َمآءح َوٱۡلح ٱلسه

ُقوَن  نهُكمح تَنطح
َ
ٓ أ يُث َضيحفح  ٢٣َما ََٰك َحدح تَى

َ
َهلح أ

َرمحنَي  حُمكح ۖۡ  ٢٤إحبحَرَٰهحيَم ٱل ا ْ َسَلَٰم  ْ َعلَيحهح َفَقالُوا إحذح َدَخلُوا
نَكُروَن  لحهۦح َفَجآَء  ٢٥قَاَل َسَلَٰم  قَوحم  مُّ هح

َ
فََراَغ إحََلَٰٓ أ

ح  ل  َسمحني  ب ُكلُونَ  ٢٦عحجح
ح
ََل تَأ

َ
ۥٓ إحََلحهحمح قَاَل أ َبُه  َفَقره

وهُ  ٢٧ ُ ۖۡ َوبَّشه  ََل ََّتَفح
ْ ۖۡ قَالُوا يَفة  وحَجَس محنحُهمح خح

َ
فَأ

حُغَلٍَٰم َعلحيم   تح  ٢٨ب ة  فََصكه تُُهۥ ِفح َصه
َ
َرأ َبلَتح ٱمح قح

َ
فَأ

َهَها َوقَالَتح َعُجوٌز َعقحيم   ح  ٢٩وَجح ْ َكَذَٰل كح قَاَل قَالُوا
َكحيُم ٱلحَعلحيُم  ِۖ إحنهُهۥ ُهَو ٱۡلح ۞قَاَل َفَما  ٣٠َربُّكح

حُمرحَسلُوَن  َها ٱل يُّ
َ
ُبُكمح أ ٓ إحََلَٰ  ٣١َخطح لحَنا رحسح

ُ
ٓ أ ا ْ إحنه قَالُٓوا

حرحمحنَي 
م  ُمُّ حن طحني   ٣٢قَوح َجاَرة  م  يحهحمح حح

َل َعلَ  ٣٣لحَُنحسح
حفحنيَ  ُمِسح

حلح حَك ل َسوهَمًة عحنَد َرب  َنا َمن ََكَن  ٣٤ مُّ رَجح خح
َ
فَأ

محنحنَي  حُمؤح  ٣٥فحيَها محَن ٱل
 

گمان بي ﴾7﴿هاست. و سوگند به آسمان که داراي راه
کسي از  ﴾8﴿شما )دربارة پيامبر( سخني گوناگون داريد. 

 ﴾9﴿شود که منحرف شده باشد. )راه( او منحرف مي
که آنان در ورطة کساني ﴾11﴿مرگ بر دروغگويان. 

خواهد  پرسند روز جزا کيمي ﴾11﴿خبرند. بي ناداني
 ﴾13﴿روزي که آنان بر آتش عذاب شوند.  ﴾12﴿بود؟. 

را به بچشيد عذاب خود را، اين همان چيزي است که آن
ها و گمان پرهيزگاران در باغبي ﴾14﴿طلبيديد. شتاب مي

چيزهايي را که پروردگارشان  ﴾15﴿ساران هستند. چشمه
گمان آنان پيش از دارند. بيدريافت ميدهد به آنان مي

آنان اندکي از شب  ﴾16﴿اين نيکوکار بودند. 
و در سحرگاهان درخواست آمرزش  ﴾17﴿خوابيدند. مي
و در اموالشان براي سائل و بينوا حقّي  ﴾18﴿کردند. مي

. هايي استو در زمين براي اهل يقين نشانه ﴾19﴿ بود.

بينيد؟. ايي است( آيا نميهو نيز در وجودتان )نشانه ﴾21﴿
يابيد در آسمان )مقرّر( و ورزيتان و آنچه وعده مي ﴾21﴿

به پروردگار آسمان و زمين سوگند که  ﴾22﴿است. 
گوييد. گمان او حق است همانند آنکه شما سخن ميبي

آيا خبر مهمانان گرامي ابراهيم به تو رسيده است.  ﴾23﴿
گفتند: سالم )بر آن زمان که بر او وارد شدند و  ﴾24﴿

تو، ابراهيم نيز( گفت: سالم بر شما، مردمان ناشناسي 
اش رفت و سوي خانوادهپس آهسته به ﴾25﴿هستيد. 

را به آنان نزديک سپس آن ﴾26﴿. اي آوردگوسالة فربه
و )در دل( از  ﴾27﴿خوريد؟!. کرد )و( گفت: ايا نمي

ايشان احساس ترس و وحشت کرد. گفتند: مترس، و او 
همسرش درحاليکه  ﴾28﴿ا به فرزندي دانا مژده دادند. ر

اي بر چهرة خود زد )و( کشيد، سيلي)از تعجّب( فرياد مي
گفتند:  ﴾29﴿جلو آمد و گفت: پيرزني نازا هستم. 

گمان او فرزانة پروردگارت چنين فرموده است، بي
)ابراهيم( گفت: اي فرستادگان کار شما  ﴾31﴿داناست. 
سوي قومي گناهکار گمان ما بهند: بيگفت ﴾31﴿چيست؟. 

هايي از گل فرو تا بر آنان سنگ ﴾32﴿ ايم.فرستاده شده
نزد پروردگارت براي اسرافکاران نشانمند  ﴾33﴿ريزيم. 

گاه کساني از مؤمنان را که در آنجا آن ﴾34﴿شده است. 
 ﴾35﴿بودند بيرون آورديم. 
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حَن  َ َبيحت  م  نَا فحيَها َغيح لحمحنَي َفَما وََجدح حُمسح  ٣٦ٱل
َم  َلح
َ حيَن ََيَافُوَن ٱلحَعَذاَب ٱۡلح حَّله ٓ َءايَة  ل  َنا فحيَها  ٣٧َوتََركح
َطَٰن  

حُسلح َن ب َنَُٰه إحََلَٰ فحرحَعوح
رحَسلح
َ
 ٣٨بحني  مُّ َوِفح ُموََسَٰٓ إحذح أ

وح َُمحُنون  
َ
ٌر أ نحهۦح َوقَاَل َسَٰحح حُركح َٰ ب

َنَُٰه  ٣٩َفَتَوله َخذح
َ
فَأ

َم ح وَُهَو ُملحيم  وَُجُنوَدهُۥ فَ  َنَُٰهمح ِفح ٱَلح َوِفح ََعٍد إحذح  ٤٠َنَبذح
حيَح ٱلحَعقحيَم  يحهحُم ٱلر 

رحَسلحَنا َعلَ
َ
ٍء  ٤١أ ح َۡ َما تََذُر محن 

تَتح َعلَيحهح إحَله َجَعلَتحُه َكٱلرهمحيمح 
َ
َوِفح َثُموَد إحذح قحيَل  ٤٢أ

َٰ ححني    َحِته
ْ ْ عَ  ٤٣لَُهمح َتَمتهُعوا ا حهحمح َفَعَتوح رح َرب  مح

َ
نح أ

َٰعحَقُة وَُهمح يَنُظُروَن  َخَذتحُهُم ٱلصه
َ
َتَطَُٰعواْ  ٤٤فَأ َفَما ٱسح

حيَن  ْ ُمنَتِصح حن   ٤٥محن قحَيام  َوَما ََكنُوا َوقَوحَم نُوح  م 
قحنَي  ا َفَٰسح ْ قَوحم  ۖۡ إحنهُهمح ََكنُوا َمآَء بَنَيحَنََٰها  ٤٦َقبحُل َوٱلسه

يْد  ِإَونها لَُموسح  يح
َ
حأ َم  ٤٧ُعوَن ب َنََٰها فَنحعح ۡرَض فَرَشح

َ َوٱۡلح
َمَٰهحُدوَن 

ح لََعلهُكمح  ٤٨ٱلح َنا َزوحَجنيح ٍء َخلَقح ح َۡ ح 
َومحن ُك 

ُروَن  ير   ٤٩تََذكه حنحُه نَذح حۖۡ إحّن ح لَُكم م  ْ إحََل ٱَّلله ٓوا َففحرُّ
بحني   ح إحَلَٰهً  ٥٠مُّ ْ َمَع ٱَّلله ۖۡ إحّن ح لَكُ َوََل ََتحَعلُوا م ا َءاَخَر

بحني   ير  مُّ حنحُه نَذح  ٥١م 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

و در  ﴾36﴿پس آنجا جز يک خانه از مسلمانان نيافتيم. 

ترسند آن براي کساني که از عذاب دردناک مي

و )نيز( در )حکايت(  ﴾37﴿اي برجاي گذشتيم. نشانه

گاه که او را با دليلي آشکار اي هست( آنموسي )نشانه

آنگاه همراه لشکر  ﴾38﴿سوي فرعون فرستاديم. به

گردان شد و گفت: او جادوگر يا ديوانه خويش روي

ما او و لشکريانش را گرفتار کرديم و به  ﴾39﴿است. 

و  ﴾41﴿دريايشان انداختيم و او سزاوار نکوهش بود. 

خير و )نيز( در )ماجراي( عاد بدانگاه که تند باد بي

بر هر چيزي که  ﴾41﴿برکتي بر آنان فرستاديم. 

را چون گذشت مگر اينکه آنرا باقي نمييد آنوزمي

و در سرگذشت  ﴾42﴿گرداند. استخوان پوسيده مي

قوم ثمود نيز پند و عبرت است، آنگاه که بدانان گفته 

آنگاه از فرمان  ﴾43﴿مند شويد. شد: تا مدّتي بهره

پروردگارشان سرپيچي کردند در نتيجه صاعقه ايشان را 

پس  ﴾44﴿کردند. ميفرا گرفت درحاليکه نگاه 

نتوانستند برخيزند و نتوانستند خويشتن را کمک کنند. 

و پيش از اين قوم نوح را )نيز نابود کرديم(  ﴾45﴿

و آسمان را با   ﴾46﴿آنان گروهي بدکار بودند. 

ايم. گمان ما وسعت دهندهتوانمندي بنا نهاديم و بي

و زمين را گسترانديم پس چه نيک  ﴾47﴿

و از هر چيزي دو نوع آفريديم  ﴾48﴿. ايمکستراننده

سوي خدا بشتابيد، پس به ﴾49﴿تا شما پند گيريد. 

اي آشکار دهندهراستي من از سوي او برايتان بيمبه

و با خداوند معبودي ديگر قرار ندهيد،  ﴾51﴿هستم. 

دهندة آشکاري هستم. همانا من از سوي او برايتان بيم

﴿51﴾ 
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ح  َِت ٱَّله
َ
ٓ أ حَك َما حن رهُسوٍل إحَله قَالُواْ َكَذَٰل يَن محن َقبحلحهحم م 

وح َُمحُنونٌ 
َ
ٌر أ حهحۚۦْ بَلح ُهمح قَوحم   ٥٢ َساحح  ب

ْ ا تََواَصوح
َ
أ

حَملُوم   ٥٣َطاُغوَن  نَت ب
َ
ٓ أ حرح  ٥٤َفَتَوله َعنحُهمح َفَما َوَذك 
محنحنَي  حُمؤح َرىَٰ تَنَفُع ٱل حكح نه  ٥٥فَإحنه ٱَّل  ح

ُت ٱۡلح َوَما َخلَقح
ُبُدونح َوٱ َعح  َلح

نَس إحَله ح
ق   ٥٦ۡلح حزح حن ر  رحيُد محنحُهم م 

ُ
ٓ أ َما

عحُمونح  ن ُيطح
َ
رحيُد أ

ُ
ٓ أ زهاُق ُذو  ٥٧َوَما َ ُهَو ٱلره إحنه ٱَّلله

حَمتحنُي  حثحَل َذنُوبح  ٥٨ٱلحُقوهةح ٱل ا م  حيَن َظلَُمواْ َذنُوب 
حَّله فَإحنه ل

لُونح  َتعحجح َحَٰبحهحمح فَََل يَسح صح
َ
حيَن َكَفُرواْ فَوَ  ٥٩أ حَّله يحل  ل 

حي يُوَعُدوَن  محهحُم ٱَّله   ٦٠محن يَوح
 
 
 
 
 

ورح   ُسوَرةُ الطُّ
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ورح  ُطور   ١َوٱلطُّ سح نُشور   ٢َوكحَتَٰب  مه   مه
 ٣ِفح َرق 

ُمورح  َمعح
ح َيحتح ٱل فُوعح  ٤َوٱبلح حَمرح فح ٱل قح رح  ٥َوٱلسه َحح

َوٱبلح
حمَ  ُجورح ٱل َٰقحع   ٦سح حَك لََو ا ََلُۥ محن  ٧إحنه َعَذاَب َرب  مه

ا  ٨َدافحع   ر  َمآُء َموح َباُل  ٩يَوحَم َتُموُر ٱلسه ح
ُي ٱۡلح َوتَسح

ا  بحنيَ  ١٠َسيح  ح ُمَكذ 
حلح حيَن ُهمح ِفح  ١١ فََويحل  يَوحَمئحذ  ل  ٱَّله

وَن إحََلَٰ نَارح َجَهنه  ١٢َخوحض  يَلحَعُبوَن  َم َدَعًّ يَوحَم يَُدعُّ
بُونَ  ١٣ ح حَها تَُكذ  ِتح ُكنُتم ب

ح ٱنلهاُر ٱله ه  ١٤َهَٰذح
 

 

سوي مردمان پيش از ايشان چنين هيچ پيغمبري بههم

نيامده است مگر اينکه گفت: جادوگر يا ديوانه است. 

ديگر را )به گفتن چنين سخني( سفارش آيا هم ﴾52﴿

پس  ﴾53﴿اند؟! )خير( بکله آنان قومي سرکشند. کرده

از آنان روي بگردان که تو سزاوار نکوهش نيستي. 

راستي که پند دادن به مؤمنان سود و پند ده به ﴾54﴿

و من جن و انس را جز براي آنکه مرا  ﴾55﴿بخشد. مي

هيچ ورق و روزي از  ﴾56﴿ام. بندگي کنند نيافريده

خواهم که مرا خوراک بدهند. خواهم، و نميآنان نمي

رسان و صاحب ا خداوند روزيگمان تنهبي ﴾57﴿

که ستم همانا کساني ﴾58﴿قدرت و نيرومند است. 

چون سهم يارانشان اي )از عذاب( هماند بهرهکرده

دارند پس نبايد )کيفر را( به شتاب )از من( بطلبند. 

روزشان که وعده  پس واي بر کافران از آن ﴾59﴿

 ﴾61﴿شوند. داده مي
 

 سوره طور
 

 شندة مهربانبه نام خداوند بخ
 

در  ﴾2﴿و به کتاب نوشته شده.  ﴾1﴿سوگند به طور. 

و  ﴾4﴿و قسم به خانة آبادان.  ﴾3﴿ورقي گشوده. 

و سوگندبه درياي  ﴾5﴿سوگند به سقف برافراشته. 

شود. قطعاً عذاب پروردگارت واقع مي ﴾6﴿برافروخته. 

که اسمان ورزي ﴾8﴿اي ندارد. آن، باز دارنده ﴾7﴿

 ﴾11﴿ها به تندي روان شوند. و کوه ﴾9﴿سخت بلرزد. 

که )حق را( تکذيب پس آن روز واي به حال کساني

گويي سرگرمند. که در بيهودهکساني ﴾11﴿اند. کرده

سوي آتش جهنّم به سختي گسيل که بهروزي ﴾12﴿

را اين همان آتشي است که آن ﴾13﴿شوند. داشته مي

 ﴾14﴿انگاشتيد. دروغ مي
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ٌر َهَٰذَ  حح فَسح
َ
وَن أ ُ نُتمح ََل ُتبحِصح

َ
مح أ
َ
ٓ أ لَوحَها  ١٥ا ٱصح

َن  ۖۡ إحنهَما َُتحَزوح ْ َسَوآٌء َعلَيحُكمح وا ُ َبح وح ََل تَصح
َ
ْ أ ٓوا ُ َبح فَٱصح

َملُوَن  َٰت  َونَعحيم   ١٦َما ُكنُتمح َتعح حُمتهقحنَي ِفح َجنه إحنه ٱل
َُٰهمح َربُُّهمح  ١٧ َُٰهمح َربُُّهمح َوَوقَى ٓ َءاتَى حَما َٰكحهحنَي ب َعَذاَب  َف

يمح  َحح ْ َهنحٓي  ١٨ٱۡلح ُبوا َ ْ َوٱۡشح َملُوَن ُُكُوا حَما ُكنُتمح َتعح ا ب
ُوٍر ُمتهكح  ١٩ َنَُٰهم ِبح ُفوَفة ِۖ َوَزوهجح صح ر  مه َٰ َُسُ

نَي لََعَ
حيهُتُهم بحإحيَمٍَٰن  ٢٠عحني   َبَعتحُهمح ُذر   َوٱته

ْ حيَن َءاَمُنوا َوٱَّله
حيهَتهُ  حهحمح ُذر  َنا ب َقح

ۡلح
َ
حن أ حنح َعَملحهحم م  تَلحَنَُٰهم م 

َ
ٓ أ مح َوَما

رح   ٱمح
ِۚ ُكُّ ء  ح حَما َكَسَب رَهحني   ِٕۢيَۡ َنَُٰهم  ٢١ب َددح مح

َ
َوأ

َتُهوَن  ا يَشح حمه حَََٰٰكحَهة  َوَۡلحم  م  َيَتَنَٰزَُعوَن فحيَها  ٢٢ب
ثحيم  
ح
و  فحيَها َوََل تَأ ا َله لَغح س 

ح
يحهحمح  ٢٣َكأ

۞َوَيُطوُف َعلَ
ه  ُنون  غحلحَمان  ل كح لُؤ  مه نهُهمح لُؤح

َ
ُضُهمح  ٢٤ُهمح َكأ َبَل َبعح قح

َ
َوأ

َٰ َبعحض  يَتََسآَءلُوَن  لحَنا  ٢٥لََعَ هح
َ
ٓ أ قَالُٓواْ إحنها ُكنها َقبحُل ِفح

فحقحنَي  ُمومح  ٢٦ُمشح ََٰنا َعَذاَب ٱلسه ُ َعَليحَنا َوَوقَى َفَمنه ٱَّلله
ۖۡ إحنه  ٢٧ ُعوهُ يُم إحنها ُكنها محن َقبحُل نَدح  ٢٨ُهۥ ُهَو ٱلحََبُّ ٱلرهحح

حَكاهحن  َوََل َُمحُنوٍن  حَك ب َمتح َرب  حنحعح نَت ب
َ
ٓ أ حرح َفَما فََذك 

حَمُنونح  ٢٩ حهۦح َريحَب ٱل بهُص ب ََتَ مح َيُقولُوَن َشاعحر  نه
َ
 ٣٠أ

نَي  حصح ب  ُمََتَ
ح حَن ٱل  ٣١قُلح تََربهُصواْ َفإحّن ح َمَعُكم م 

 
 
 
 
 

 
 

 

به  ﴾15﴿بينيد؟. يا اين که شما نميآيا اين جادو است 

آن وارد شويد، چه شکيبايي ورزيد يا شکيبايي نورزيد 

بر شما يکسان است، تنها برابر کارهايي که خودتان 

گمان بي ﴾16﴿شويد. ايد کيفر داده ميکرده

 ﴾17﴿پرهيزگاران در باغها و ناز و نعمت خواهند بود. 

است شاد ن دادهدرحاليکه از آنچه پروردگارشان به آنا

را از عذاب دوزخ و خوشحالند، و پروردگارشان آنان

چه به پاداش آن ﴾18﴿محفوظ و مصون داشته است. 

هاي بر تخت ﴾19﴿ايد گوارا بخوريد و بياشاميد. کرده

اند و حوران درشت چشم را به رديف شده تکيه زده

و کسانيکه خودشان   ﴾21﴿آوريم. همسري آنان درمي

ده و فرزندانشان نيز در ايمان آوردن از آنان ايمان آور

کنيم و اند فرزندانشان را به آنان ملحقّ ميپيروي کرده

کاهيم. هر شخص در گرو از عملشان چيزي نمي

و با ميوه و  ﴾21﴿کارهايي است که کرده است. 

 ﴾22﴿رسانيم. را مدد ميکنند آنانگوشتي که اشتها مي
گيرند که در آن يگر ميددر آنجا جامي را از دست هم

و نوجواناني براي  ﴾23﴿هيچ بيهودگي و گناهي نيست. 

)خدمت( آنان است که بر گرد آنان آمد و رفت 

و  ﴾24﴿اند. کنند، گويي آنان مرواريد نهفتهمي

 ﴾25﴿کنند. ديگر ميکنان روي به همپرسش

گويند: ما پيش از اين درميان خانواده و فرزندانمان مي

پس خداوند بر ما منّت نهاد و ما  ﴾26﴿ديم. بيمناک بو

همانا ما از پيش او  ﴾27﴿ را از عذاب آتش حفظ کرد.

گمان او نيکوکار مهربان خوانديم بيرا به فرياد مي

پس پند و اندرز بده که تو به فضل  ﴾28﴿است. 

آيا  ﴾29﴿پروردگارت کاهن و ديوانه نيستي. 

به راه  اش چشمگويند: شاعري است که دربارهمي

بگو: چشم به راه باشيد  ﴾31﴿رويداد روزگار هستيم؟. 

 ﴾31﴿که من نيز با شما چشم به راهم. 
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مح ُهمح قَوحم  َطاُغوَن 
َ
ْٓۚ أ حَهََٰذا َلَُٰمُهم ب حح

َ
ُمرُُهمح أ

ح
مح تَأ
َ
مح  ٣٢أ

َ
أ

محُنوَن  ۚۥْ بَل َله يُؤح ََلُ يث   ٣٣َيُقولُوَن َتَقوه َدح ْ ِبح تُوا
ح
فَلحَيأ

ٓ إحن حثحلحهۦح قحنيَ  م  ْ َصَٰدح ح  ٣٤ ََكنُوا  محنح َغيح
ْ مح ُخلحُقوا

َ
أ

مح ُهُم ٱلحَخَٰلحُقوَن 
َ
ٍء أ ح َمََٰوَٰتح  ٣٥َۡ ْ ٱلسه مح َخلَُقوا

َ
أ

ۡرَضْۚ بَل َله يُوقحُنوَن 
َ حَك  ٣٦َوٱۡلح حُن َرب  مح عحنَدُهمح َخَزآئ

َ
أ

ُروَن  حُمصَۜيحطح مح ُهُم ٱل
َ
َتمحُعوَن فحيهحِۖ  ٣٧أ مح لَُهمح ُسلهم  يَسح

َ
أ

بحنٍي  َطَٰن  مُّ
حُسلح َتمحُعُهم ب تح ُمسح

ح
ََنَُٰت  ٣٨فَلحَيأ مح ََلُ ٱبلح

َ
أ

َُنوَن  مح تَسح  ٣٩َولَُكُم ٱبلح
َ
َرم  أ غح حن مه ا َفُهم م  ر  جح

َ
لُُهمح أ

ثحَقلُوَن  ُتُبوَن  ٤٠مُّ مح عحنَدُهُم ٱلحَغيحُب َفُهمح يَكح
َ
مح  ٤١أ

َ
أ

حيَن َكَفُرواْ ُهُم  اۖۡ فَٱَّله حَمكحيُدوَن يُرحيُدوَن َكيحد  مح  ٤٢ٱل
َ
أ
حُكوَن  ا يُّشح ح َعمه حْۚ ُسبحَحََٰن ٱَّلله ُ ٱَّلله  ٤٣لَُهمح إحَلٌَٰه َغيح

ْ َسَحاب   ا َيُقولُوا َمآءح َساقحط  حَن ٱلسه ا م  ف  ْ كحسح ا ِإَون يََروح
ُكوم   رح حي فحيهح  ٤٤مه َمُهُم ٱَّله ْ يَوح َُٰقوا َٰ يَُل فََذرحُهمح َحِته
َعُقوَن  ّنح َعنحُهمح َكيحُدُهمح َشيح  يَوحَم ََل  ٤٥يُصح ا َوََل ُيغح

وَن  حَك  ٤٦ُهمح يُنَِصُ َٰل حيَن َظلَُمواْ َعَذاب ا ُدوَن َذ حَّله ِإَونه ل
َلُموَن  ََثَُهمح ََل َيعح كح

َ
نه أ مح  ٤٧َوَلَٰكح ُكح ح ۡلح َبح َوٱصح

نَي َتُقوُم  حَك حح دح َرب  َمح ححح ِبح ۖۡ وََسب  حَنا ُين عح
َ
حأ حنهَك ب حَك فَإ َرب 

َبََٰر ٱنلُُّجومح وَ  ٤٨ ُه ِإَودح ححح حلح فََسب 
 ٤٩محَن ٱَله

 
 
 
 
 
 
 

دهد يا را به اين )سخنان( فرمان ميآيا خردهايشان آنان

را گويند: آنآيا مي ﴾32﴿آنان گروهي سرکشند؟!. 

آورند. بربافته است؟ )چنين نيست(، بلکه ايمان نمي

را چون آنپس اگر راستگويند سخني هم ﴾33﴿

اند، آفريدگار آفريده شدهآيا ايشان بي ﴾34﴿بياورند. 

ها آيا آسمان ﴾35﴿يا اين که خودشان آفريدگارند؟!. 

کنند. اند؟ )نه( بلکه آنان يقين نميو زمين را آفريده

هاي پروردگارت نزد آنان است يا آنان آيا خزانه ﴾36﴿

آيا نردباني دارند که بر )باالي(  ﴾37﴿ چيره هستند؟.

شنوند؟ پس بايد که شنوندة آنان ميآن )اسراررا( 

آيا دختران سهم خدايند و  ﴾38﴿دليلي آشکار بياورد. 

يا اينکه تو از آنان مزدي  ﴾39﴿پسران سهم شما؟. 

آيا  ﴾41﴿خواهي که آنان از تاوان آن گرانبارند؟. مي

در نزد خود )علم( غيب دارند که آنان )هرچه 

ند نيرنگ خواهآيا مي ﴾41﴿نويسند؟. بخواهند( مي

آيند. بزنند؟ پس کافران به حيلت خود گرفتار مي

آيا آنان جز خدا معبودي دارند؟ خداوند پاک و ﴾42﴿

و اگر  ﴾43﴿آورند. منزّه است از آنچه شرک مي

گويند: ابراي انباشته اي از آسمان افتاده ببينند ميپاره

پس ايشان را به حال خود واگذار، تا به  ﴾44﴿است. 

 ﴾45﴿شوند. سند که در آن بيهوش ميآن روزي بر

که نيرنگشان چيزي )از عذاب خدا( را از آنان روزي

و  ﴾46﴿شوند. کند و مدد و ياري نميدفع نمي

ترشان ستمکاران عذابي جز اين )نيز( دارند ولي بيش

و برابر فرمان پروردگارت صبر و  ﴾47﴿دانند. نمي

که )از گاميکن که تو زير نظر مايي. و هنشکيبايي پيشه

خيزي با ستايش پروردگارت تسبيح خواب( برمي

اي از شب او را به پاکي ياد کن و در پاره ﴾48﴿گوي. 

 ﴾49﴿و )نيز( در پي نهان شدن ستگارگان. 
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 مح ُسوَرةُ انلهجح 

يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

مح إحَذا َهَوىَٰ  ُبُكمح َوَما غَ  ١َوٱنلهجح َوىَٰ َما َضله َصاحح
حَهَوىَٰٓ  ٢ ُق َعنح ٱل إحنح ُهَو إحَله وَۡحح  يُوَۡحَٰ  ٣َوَما يَنطح
يُد ٱلحُقَوىَٰ  ٤ َتَوىَٰ  ٥َعلهَمُهۥ َشدح ة  فَٱسح  ٦ُذو محره

 َٰ َ لَعح
َ فُقح ٱۡلح

ُ حٱۡلح َٰ  ٧وَُهَو ب فَََّكَن قَاَب  ٨ُثمه َدنَا َفَتَدَله
َّنَٰ  دح
َ
وح أ
َ
ح أ هح  ٩قَوحَسنيح وحَۡحَٰٓ إحََلَٰ َعبحدح

َ
وحَۡحَٰ فَأ

َ
َما  ١٠ۦ َمآ أ

ىَٰٓ 
َ
َٰ َما يََرىَٰ  ١١َكَذَب ٱلحُفَؤاُد َما َرأ َفُتَمَُٰرونَُهۥ لََعَ

َ
أ

َرىَٰ  ١٢ خح
ُ
لًَة أ حُمنَتَِهَٰ  ١٣َولََقدح رََءاهُ نَزح َرةح ٱل دح عحنَد سح

َوىَٰٓ  ١٤
ح
حَمأ َرَة َما  ١٥عحنَدَها َجنهُة ٱل دح ح إحذح َيغحََش ٱلس 

ََشَٰ  ََِصُ  ١٦َيغح ىَٰ محنح  ١٧ َوَما َطَغَٰ َما َزاَغ ٱبلح
َ
لََقدح َرأ

ىَٰٓ  َ حهح ٱلحُكَبح ىَٰ  ١٨َءاتََٰيَٰتح َرب  ََٰت َوٱلحُعزه ُتُم ٱلله َفَرَءيح
َ
 ١٩أ
َرىَٰٓ  خح

ُ ََة ٱۡلح َة ٱثلهاثلح نََثَٰ  ٢٠َوَمَنوَٰ
ُ َكُر َوََلُ ٱۡلح لَُكُم ٱَّله

َ
أ

ََيىَٰٓ  ٢١ َمة  ضح ا قحسح حلحَك إحذ  َمآء   ٢٢ت سح
َ
ٓ أ َ إحَله إحنح هح

حَها محن سَ  ُ ب نَزَل ٱَّلله
َ
ٓ أ ا نُتمح َوَءابَآؤُُكم مه

َ
ٓ أ يحُتُموَها مه

نُفُسۖۡ 
َ َوى ٱۡلح نه َوَما َتهح َطٍَٰنِۚ إحن يَتهبحُعوَن إحَله ٱلظه

ُسلح
حُهَدىَٰٓ  حهحُم ٱل ب  حن ره نَسَٰنح َما  ٢٣َولََقدح َجآَءُهم م  ح

حَلح مح ل
َ
أ

 َٰ وَلَٰ  ٢٤َتَمّنه
ُ َرةُ َوٱۡلح لَك   ٢٥ فَلحلههح ٱٓأۡلخح حن مه ۞َوَكم م 

َمََٰوَٰتح ََل ُتغحّنح َشََََٰٰعُتُهمح َشيح  دح ِفح ٱلسه ا إحَله محنُۢ َبعح
حَمن يََشآُء َوَيرحََضَٰٓ  ُ ل َذَن ٱَّلله

ح
ن يَأ
َ
 ٢٦أ
 
 
 
 

 

 سوره َنم
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

کند. سوگند به ستاره در آن زمان که دارد غروب مي
ما نه گمراه گشته و نه به بيراه رفته )که( رفيق ش  ﴾1﴿

 ﴾3﴿گويد. و از روي هوي و هوس سخن نمي ﴾2﴿است. 
آن )چيزي که با خود آورده و با شما درميان نهاده است( 

( )فرشتة ﴾4﴿شو. جز وحيي نيست که )بر او( فرستاده مي
اي( )فرشته  ﴾5﴿را بدو آموخته است. بس نيرومند آن

و او در  ﴾6﴿درست ايستاد.  نيرومند، آنگاه راست و
آنگاه نزديک شد، سپس  ﴾7﴿. کنارة بلند آسمان بود

تا آنکه فاصلة او به اندازة دو کمان يا  ﴾8﴿فرود آمد. 
سپس )خدا( به بندة خود آنچه را که  ﴾9﴿کمتر گرديد. 

دل )پيامبر( آنچه را ديد  ﴾11﴿رساند، وحي کرد. بايد مي
ارة چيزي که ديده است آيا با او درب ﴾11﴿انکار نکرد. 

راستي او را باري ديگر ديده و به ﴾12﴿کنيد؟. ستيزه مي
المأوي نزد آن  جنة ﴾14﴿المنتهي.  ةنزد سدر» ﴾13﴿بود. 

هنگاميکه )درخت(( سدره را آنچه پوشانده  ﴾15﴿است. 
ديده)ي پيامبر( منحرف نشد و  ﴾16﴿ بود فرو پوشاند.
هاي بزرگ نشانههمانا او بخشي از  ﴾17﴿سرکشي نکرد. 

بينيد )و آيا چنين مي ﴾18﴿پروردگارش را مشاهده کرد. 
و منات آن سومين بت  ﴾19﴿معتقديد( که الت و عزّي. 

آيا )به گمان شما( براي  ﴾21﴿ديگر )معبود شمايند(؟. 
در اين صورت اين  ﴾21﴿شما پسر است و براي او دختر. 

جز اين  ﴾22﴿اي است. تقسيمي ظالمانه و ستمگرانه
گذاري هايي نيست که شما و پدرانتان آنها را نامنام

ايد که خداوند دربارة )صحّت( آن دليلي نازل کرده
ها پيروي نکرده است؟! جز از گمان و خواستة دل

راستي از )سوي( پروردگارشان براي آنان کنند و بهنمي
آيا انسان هر آنچه را که آرزو  ﴾23﴿هدايت آمده است. 

آري! آخرت و دنيا از آن خداست.  ﴾24﴿کند دارد؟. 
و چه بسيار فرشتگاني در آسمانها هستند که  ﴾25﴿

بخشد مگر بعد از آنکه خداوند شفاعتشان سودي نمي
 ﴾26﴿براي هرکس که بخواهد و بپسندد اجازه دهد. 
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َمَلَٰٓئحَكَة 
ح وَن ٱل َرةح لَيَُسمُّ حٱٓأۡلخح محُنوَن ب حيَن ََل يُؤح

إحنه ٱَّله
محَيةَ  نََثَٰ  تَسح

ُ ٍمِۖ إحن يَتهبحُعوَن  ٢٧ٱۡلح
حهۦح محنح عحلح َوَما لَُهم ب
نه ََل ُيغحّنح محنَ  ۖۡ ِإَونه ٱلظه نه  ٱلظه

ح َشيح  إحَله َق 
 ٢٨ا ٱۡلح

رحنَا َولَمح يُرحدح إحَله 
َٰ َعن ذحكح ن تََوله رحضح َعن مه عح

َ
فَأ

َيا  نح َة ٱلُّ ََيوَٰ حَن ٱلحعح  ٢٩ٱۡلح حَك َمبحلَُغُهم م  َٰل ِۚ إحنه َربهَك َذ لحمح
حَمنح  ُم ب

لَ عح
َ
حَمن َضله َعن َسبحيلحهۦح وَُهَو أ لَُم ب عح

َ
ُهَو أ

َتَدىَٰ  ۡرضح  ٣٠ٱهح
َ َمََٰوَٰتح َوَما ِفح ٱۡلح ح َما ِفح ٱلسه ه َوَّللح

َسَٰٓ 
َ
حيَن أ زحَي ٱَّله َجح حيَن ـ ُ َلح زحَي ٱَّله  َوَيجح

ْ حَما َعمحلُوا  ب
ْ وا
َّن  ُسح حٱۡلح  ب

ْ َسُنوا حح
َ
حي ٣١أ ثحمح ٱَّله ح

ئحَر ٱۡلح َن ََيحَتنحُبوَن َكَبَٰٓ
 َٰ حِۚ ُهَو َوٱلحَفَو فحَرة حَمغح ُع ٱل َش إحَله ٱللهَمَمْۚ إحنه َربهَك َوَٰسح حح

نهة   جح
َ
نُتمح أ

َ
ۡرضح ِإَوذح أ

َ حَن ٱۡلح ُكم م 
َ
نَشأ
َ
حُكمح إحذح أ لَُم ب عح

َ
أ

لَ  عح
َ
ۖۡ ُهَو أ نُفَسُكمح

َ
ْ أ ٓوا ۖۡ فَََل تَُزكُّ َهَٰتحُكمح مه

ُ
ُم ِفح ُبُطونح أ
ََّقَٰٓ  حَمنح ٱته َٰ  ٣٢ب حي تََوله فََرَءيحَت ٱَّله

َ
َط َٰ قَلحيَل   ٣٣أ عح

َ
َوأ

َدىَٰٓ  كح
َ
َغيحبح َفُهَو يََرىَٰٓ  ٣٤ َوأ

عحنَدهُۥ عحلحُم ٱلح
َ
مح  ٣٥أ

َ
أ

حَما ِفح ُصُحفح ُموََسَٰ   ب
ح
حي  ٣٦لَمح يُنَبهأ ِإَوبحَرَٰهحيَم ٱَّله
 َٰٓ خح  ٣٧َوِفه

ُ
َر أ  تَزحُر َوازحَرة  وحزح

َله
َ
ن لهيحَس  ٣٨َرىَٰ أ

َ
َوأ

نَسَٰنح إحَله َما َسََعَٰ  ح
حَلح َيُهۥ َسوحَف يَُرىَٰ  ٣٩ل نه َسعح

َ
 ٤٠ َوأ
َِفَٰ  وح
َ ََزآَء ٱۡلح َُٰه ٱۡلح حُمنَتَِهَٰ  ٤١ُثمه َُيحَزى حَك ٱل نه إحََلَٰ َرب 

َ
َوأ

بحَك َٰ  ٤٢
َ
َحَك َوأ ضح

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
َماَت  ٤٣َوأ

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
َوأ

َيا  حح
َ
 ٤٤َوأ
 
 
 
 
 

آورند فرشتگان را گمان آنانکه به آخرت ايمان نمييب

و آنان به آن  ﴾27﴿کنند. گذاري ميهاي زنان نامبا نام

کنند و به هيچ علمي ندارند. جز از گمان پيروي نمي

کند. نياز نمييقين گمان، آدمي را از )شناخت( حق بي

بنابراين، از کسي روي بگردان که از ياد ما روي  ﴾28﴿

اين  ﴾29﴿خواهد. شده و جز زندگي دنيوي نميگردان 

گمان پروردگارت به مُنتهاي دانش آنان است، بي

کسيکه از راه او گمراه شده داناتر است و او به کسيکه 

و آنچه در  ﴾31﴿باشند. راهياب شده داناتر مي

ها و زمين است از آن خدست تا سرانجام کساني آسمان

اند جزا دهد و نچه کردهاند به )کيفر( آرا که بد کرده

کسانيکه از  ﴾31﴿تا نيکوکاران را به نکي جزا دهد. 

ها ـ جز گناهان صغيره ـ دوري گناهان کبيره و زشتي

گمان پروردگارت داراي گزينند )بدانند که( بيمي

آمرزش گسرتده است. او به )حال( شما وقتيکه شما را 

که شما در شکم از زمين پديد آورد و هنگامي

هايي بوديد داناتر است. پس، از پاک درانتان جنينما

بودن خود سخن مگوييد. او به پرهيزگاران داناتر است. 

اي که روي گردانده است. آيا آن کسي را ديده ﴾32﴿

آيا او علم  ﴾34﴿دل شد. و اندکي داد و سنگ ﴾33﴿

يا به  ﴾35﴿بيند؟. غيب دارد پس او )همه چيز را( مي

هاي موسي بوده خبر داده نشده آنچه که در صحيفه

)نيز در صحيفة( ابراهيمي که وفا نمود؟.   ﴾36﴿است؟. 

کس بار )در صحف ايشان آمده است:( که هيچ ﴾37﴿

و انسان جز  ﴾38﴿کشد. گناه ديگري را بر دوش نمي

و اينکه حاصل تالشش  ﴾39﴿آنچه کرده است ندارد. 

شود )و نيک و بد آن مشخّص در آخرت ديده مي

آنگاه جزاي کافي به او داده خواهد  ﴾41﴿گردد(. مي

سوي پروردگار تواست. و اينکه بازگشت به ﴾41﴿شد. 

و اينکه  ﴾43﴿گرياند. خنداند و ميو اينکه او مي ﴾42﴿

 ﴾44﴿گرداند. ميراند و زنده مياوست که مي
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نََثَٰ 
ُ َكَر َوٱۡلح ح ٱَّله وحَجنيح نهُهۥ َخلََق ٱلزه

َ
فَ  ٤٥َوأ ٍة محن نُّطح

َّنَٰ  َرىَٰ  ٤٦إحَذا ُتمح خح
ُ ةَ ٱۡلح

َ
أ نه َعلَيحهح ٱلنهشح

َ
نهُهۥ  ٤٧َوأ

َ
َوأ

َّنَٰ  قح
َ
َّنَٰ َوأ غح

َ
َرىَٰ  ٤٨ُهَو أ عح ح نهُهۥ ُهَو َربُّ ٱلش 

َ
 ٤٩َوأ
وَلَٰ 
ُ لََك ََعًدا ٱۡلح هح

َ
ۥٓ أ نهُه

َ
بحََّقَٰ  ٥٠َوأ

َ
ٓ أ ْ َفَما  ٥١َوَثُموَدا

ۖۡ إحنهُهمح ََكنُ  حن َقبحُل َغَٰ َوقَوحَم نُوح  م  طح
َ
لََم َوأ ظح

َ
ْ ُهمح أ  ٥٢ وا

َوىَٰ  هح
َ
تَفحَكَة أ حُمؤح ََٰها  ٥٣َوٱل ى َٰ َفَغشه ي ح  ٥٤َما َغَشه

َ
فَبحأ

حَك َتَتَماَرىَٰ  وَلَٰٓ  ٥٥َءاََلٓءح َرب 
ُ حَن ٱنلُُّذرح ٱۡلح ير  م  َهََٰذا نَذح

زحفَتح ٱٓأۡلزحفَُة  ٥٦
َ
َفٌة  ٥٧أ ح ََكشح لَيحَس لََها محن ُدونح ٱَّلله
فَمحنح  ٥٨
َ
َجُبوَن  أ يثح َتعح َدح َحُكوَن َوََل  ٥٩َهََٰذا ٱۡلح َوتَضح

نُتمح َسَٰمحُدوَن  ٦٠َتبحُكوَن 
َ
 ِۤهَّلِل ْۤاوُدُجۡسٱَف ٦١َوأ

ُبُدواْ۩   ٦٢َوٱعح
 
 
 
 

 ُسوَرةُ الَقَمرح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

اَعُة َوٱنَشقه ٱلحَقَمُر  َبتح ٱلسه ََتَ ْ َءايَ  ١ٱقح ا ة  ِإَون يََروح
َتمحر    سح ر  مُّ حح ْ سح ْ َوَيُقولُوا رحُضوا َبُعٓواْ  ٢ُيعح ْ َوٱته بُوا َوَكذه
َتقحر    سح ر  مُّ مح

َ
ْۚ َوَُّكُّ أ َوآَءُهمح هح

َ
حَن  ٣أ َولََقدح َجآَءُهم م 

َدَجٌر  ۢنَبآءح َما فحيهح ُمزح
َ ۖۡ َفَما ُتغحنح  ٤ٱۡلح

َٰلحَغة  َمُۢة َب ححكح
ا يَوح  ٥ٱنلُُّذُر  ء  نُُّكٍر َفَتَوله َعنحُهمح ح َۡ اعح إحََلَٰ  ُع ٱله َم يَدح
٦ 
 
 

از  ﴾45﴿و اينکه اوست دو نوع نر و ماده را آفريد. 

و  ﴾46﴿شوند. اي بدانگاه که )در رحم( ريخته مينطفه

و  ﴾47﴿اينکه بر )عهدة( اوست پديد آوردن دوباره. 

 ﴾48﴿دهد. کند و سرمايه مينياز مياينکه اوست که بي

و اينکه  ﴾49﴿وردگار ستارة شعري. و اينکه اوست پر

و قوم ثمود را  ﴾51﴿. او عاد نخستين را نابود کرد

و  ﴾51﴿هالک کرد و از ايشان هيچ باقي نگذاشت. 

گمان آنان )نيز( پيش از اين قوم نوح را )نابود کرد( بي

و )ديار( مؤتفکه را  ﴾52﴿تر بودند. ستمکرتر و سرکش

پوشاند آنچه را فرو و آن ﴾53﴿سار کرد. نگون

پس به کدام يک از  ﴾54﴿. را فرو پوشاندبايست آنمي

 ﴾55﴿ورزي. هاي پروردگارت شک و ترديد مينعمت

 ﴾56﴿دهندگان پيشين است. اي از بيماين بيم دهنده

آن جز خداوند،  ﴾57﴿قيامت نزديک گرديده است. 

آيا از اين سخن تعجّب  ﴾58﴿اي ندارد. آشکار کننده

 ﴾61﴿کنيد. خنديد و گريه نميو مي ﴾59﴿کنيد؟. مي

پس براي خداوند سجده  ﴾61﴿ايد؟. و شما غفلت زده

  ﴾62﴿کنيد و )او را( بندگي نماييد. 
 سوره قمر

 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

اي و اگر نشانه ﴾1﴿قيامت نزديک شد و ماه شکافت. 

گويند: جادويي مؤثر گردانند و ميرا ببيند روي مي

هاي )نفساني( و تکذيب کردند و از خواسته ﴾2﴿است. 

خود پيروي نمودند و هرکاري هم ثابت و ماندگار 

اخباري که بتواند موجب بيزاري )از  ﴾3﴿ماند. مي

گناهان( شود به اندازة کافي براي آنان آمده است. 

حکمتي رسا و بسنده است، پس هشدارها سودي  ﴾4﴿

روي بگردان آن بنابراين، از ايشان  ﴾5﴿بخشد. نمي

روزي  که فرا خواننده به چيزي ناخوشايند فرا 

 ﴾6﴿خواند. مي
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نهُهمح 
َ
َداثح َكأ جح

َ بحَصَٰرُُهمح ََيحرُُجوَن محَن ٱۡلح
َ
ًعا أ ُخشه

نتَّشح   ِۖ َيُقوُل  ٧َجَراد  مُّ اعح عحنَي إحََل ٱله طح هح مُّ
َٰفحُروَن َهََٰذا يَوحٌم َعِسح   بَتح َقبحلَُهمح قَوح  ٨ٱلحَك ُم ۞َكذه

َر  بُواْ َعبحَدنَا َوقَالُواْ َُمحُنون  َوٱزحُدجح فََدََع  ٩نُوح  فََكذه
ح  لُوب  فَٱنَتِصح ّن ح َمغح

َ
ۥٓ أ ٓ  ١٠َربهُه َنا َمآءح  َفَفَتحح ََٰب ٱلسه بحَو

َ
أ

نحَهمحر   حَمآء  مُّ حَمآُء  ١١ب َََّق ٱل ۡرَض ُعُيون ا فَٱتلح
َ نَا ٱۡلح رح َوَفجه

َر  ر  قَدح قُدح مح
َ
َٰٓ أ َٰح  َوُدَُس   ١٢لََعَ َو

لح
َ
َٰ َذاتح أ وََۡحَلحَنَُٰه لََعَ

حَمن ََكَن ُكفحَر  ١٣ حَنا َجَزآء  ل  ُين عح
َ
حأ َوَلَقد  ١٤ََتحرحي ب

كحر   ده  محن مُّ
ٓ َءايَة  َفَهلح َنََٰها فََكيحَف ََكَن  ١٥تهَركح
رح َفَهلح  ١٦َعَذاَبح َونُُذرح 

حكح حَّل  نَا ٱلحُقرحَءاَن ل ح َولََقدح يَِسه
كحر  محن مُّ  بَتح ََعد  فََكيحَف ََكَن َعَذاَبح َونُُذرح  ١٧ده

َكذه
ا ِفح يَوحمح ََنحس   ١٨ َص  ا َصح يحهحمح رحيح 

رحَسلحَنا َعلَ
َ
ٓ أ ا إحنه
َتمحر    سح نَقعحر   ١٩مُّ ل  مُّ

َجاُز ََّنح عح
َ
نهُهمح أ

َ
تََنحُع ٱنلهاَس َكأ

ح  ٢١فََكيحَف ََكَن َعَذاَبح َونُُذرح  ٢٠ نَا َولََقدح يَِسه
كحر   ده  محن مُّ

رح َفَهلح
حكح حَّل  بَتح َثُموُد  ٢٢ٱلحُقرحَءاَن ل َكذه

حٱنلُُّذرح  ا  ٢٣ب ٓ إحذ  ا ۥٓ إحنه ا نهتهبحُعُه د  حنها َوَٰحح ا م  بََّش 
َ
ْ أ َفَقالُٓوا
َفح َضَلَٰل  وَُسُعٍر 

ُر َعلَيحهح محنُۢ بَيحنحَنا  ٢٤له حكح َ ٱَّل  َّقح
ُءلح
َ
أ
ۡشح  
َ
اٌب أ اُب  ٢٥بَلح ُهَو َكذه نح ٱلحَكذه ا مه لَُموَن َغد  َسَيعح

 ُ ۡشح
َ تَقحبحُهمح  ٢٦ ٱۡلح هُهمح فَٱرح ْ ٱنلهاقَةح فحتحَنة  ل لُوا إحنها ُمرحسح

ح  َطَبح  ٢٧َوٱصح
درحاليکه ديدگانشان فروهشته است. از گورها چنان 

اند. هايي پراکندهها ملخآيند که گويي آنبيرون مي

روند. خواننده ميسوي فرا حال آنکه شتابان به ﴾7﴿

پيش  ﴾8﴿گويند: اين روزي دشوار است. کافران مي

از آنان قوم نوح تکذيب کردند و بندة ما را دروغگو 

انگاشتند و گفتند: ديوانه است. و )با او( به درشتي 

آنگاه پروردگارش را به فرياد خواند:  ﴾9﴿رفتار شد. 

ام پس )از آنان( انتقام درستي که من مغلوب شدهبه

سپس درهاي آسمان را با آبي فروريزنده  ﴾11﴿بگير. 

ها جوشانديم سپس و از زمين چشمه ﴾11﴿گشوديم. 

و  ﴾12﴿آب براي کاري که مقدّر شده بود فراهم آمد. 

ها سوار ها و ميخنوح را بر کشتي ساخته شده از تخته

)کشتي( زير نظر ما روان بود. )اين(   ﴾13﴿کرديم. 

و  ﴾14﴿ارش کرده بودند. پاداش کسي بود که انک

اي برجاي گذاشتيم، پس آيا پند پذيري را نشانهآن

پس عذاب و هشدارهاي من چگونه  ﴾15﴿هست؟!. 

راستي که قرآن را براي پند پذيري و به ﴾16﴿بود. 

 ﴾17﴿ايم، پس آيا پند پذيري هست؟. آسان گردانده

)قوم( عاد تکذيب کردند )پس بنگر( عذاب من و 

درستي که ما در به ﴾18﴿گونه بود؟. هشدارهايم چ

روزي شوم )و( به طور مداوم تند باد سختي را بر آنان 

بادي که مردمان را از زمين  ﴾19﴿فرستاديم. 

هاي درختان خرمايي داشت گويي که آنان تنهبرمي

پس عذاب من  ﴾21﴿اند. هستند که از جا برکنده شده

قرآن را  راستيو به ﴾21﴿هايم چگونه بود. و هشدار

ايم، پس آيا پند پذيري براي پند پذيري آسان گردانده

هاي )پيامبرشان( را تکذيب ثمود هشدار ﴾22﴿هست؟. 

آنگاه گفتند: آيا زا انساني از خودمان  ﴾23﴿. کردند

پيروي کنيم؟ همانا ما آنگاه در گمراهي و ديوانگي 

آيا از ميان همة ما وحي بر او فرو  ﴾24﴿ خواهيم بود.

اده شده است؟ )خير( بلکه او دروغگويي خود فرست

فردا خواهند دانست که بسيار  ﴾25﴿ پسند است.

گمان ما ماده بي ﴾26﴿دروغگوي خودپسند کيست؟. 

شتر را براي امتحان آنان خواهيم فرستاد، پس )اي 

 ﴾27﴿. صالح( چشم به راهشان باش و شکيبايي ورز
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َمُۢة  حَمآَء قحسح نه ٱل
َ
حئحُهمح أ حَتَۡض  َونَب  حب  ُمُّ  ۡشح

ۖۡ ُكُّ  ٢٨بَيحَنُهمح
َبُهمح َفَتَعاَِطَٰ َفَعَقَر  ْ َصاحح ا فََكيحَف ََكَن  ٢٩َفَناَدوح

َدة   ٣٠َعَذاَبح َونُُذرح  يحهحمح َصيحَحة  َوَٰحح
رحَسلحَنا َعلَ

َ
ٓ أ ا إحنه

رح  َتظح ُمحح
ح يمح ٱل ْ َكَهشح نَا ٱلحُقرحَءاَن  ٣١فَََّكنُوا ح َولََقدح يَِسه

رح 
حكح حَّل  كحر  ل ده  محن مُّ

حٱنلُُّذرح  ٣٢َفَهلح بَتح قَوحُم لُوطِۢ ب
َكذه

هيحَنَُٰهم  ٣٣ ِۖ َنه ٓ َءاَل لُوط  ًبا إحَله يحهحمح َحاصح
رحَسلحَنا َعلَ

َ
ٓ أ ا إحنه
حَسَحر   حَك ََنحزحي َمن َشَكَر  ٣٤ب ْۚ َكَذَٰل نَا حنح عحندح  م 

َمة  حعح ن 
اْ  ٣٥ َشتََنا َفَتَماَروح نَذرَُهم َبطح

َ
حٱنلُُّذرح َولََقدح أ َولََقدح  ٣٦ب

 َعَذاَبح َرَٰ 
ْ ُيَنُهمح فَُذوُقوا عح

َ
ٓ أ َنا َوُدوهُ َعن َضيحفحهۦح َفَطَمسح

َتقحر    ٣٧َونُُذرح  سح َرةً َعَذاب  مُّ  ٣٨َولََقدح َصبهَحُهم بُكح
رح  ٣٩فَُذوقُواْ َعَذاَبح َونُُذرح 

حكح حَّل  نَا ٱلحُقرحَءاَن ل ح َوَلَقدح يَِسه
كحر   ده  محن مُّ

َن ٱنلُُّذُر  ٤٠ َفَهلح  ٤١َولََقدح َجآَء َءاَل فحرحَعوح
بُواْ أَِب ٍر َكذه َتدح قح َذ َعزحيز  مُّ خح

َ
َنَُٰهمح أ َخذح

َ
حَها فَأ  ٤٢تََٰيَٰتحَنا ُُك 

مح لَُكم بََرآَءة  ِفح 
َ
ْوَلَٰٓئحُكمح أ

ُ
حنح أ ارُُكمح َخيح  م  ُكفه

َ
أ

ُبرح  نَتِصح   ٤٣ٱلزُّ مح َيُقولُوَن ََنحُن ََجحيع  مُّ
َ
َزُم  ٤٤أ َسُيهح

بَُر  ُع َوُيَولُّوَن ٱلُّ َمح اَعُة َموحعحُدُهمح  ٤٥ٱۡلح بَلح ٱلسه
َمرُّ 
َ
َهَٰ َوأ دح

َ
اَعُة أ رحمحنَي ِفح َضَلَٰل   ٤٦َوٱلسه ُمجح

ح إحنه ٱل
َٰ وُُجوهحهحمح ُذوقُواْ  ٤٧وَُسُعر  

َحُبوَن ِفح ٱنلهارح لََعَ يَوحَم يُسح
ٍء خَ  ٤٨َمسه َسَقَر  ح َۡ حَقَدر  إحنها ُكه  َنَُٰه ب

 ٤٩لَقح
و به آنان خبر ده که آب درميان آنان تقسيم شده است. 

پس  ﴾28﴿ورد. نوبت هرکدام که باشد بر سر آب مي

يارشان را ندا دادند و او دست درازي کرد آنگاه شتر 

پس عذاب من و هشدارهايم چگونه  ﴾29﴿را پي نمود. 

ستاديم همانا بر آنان بانگ مرگباري را فر ﴾31﴿بود؟. 

و ايشان همگي به صورت گياه خشکي درآمدند که 

 ﴾31﴿کند. آوري ميصاحب چهارپايان در آغل جمع

راستي قرآن را براي پند پذيري آسان گردانديم و به

قوم لوط هشدارهاي  ﴾32﴿پس آيا پند پذيري هست؟. 

گمان ما بر آنان بي ﴾33﴿پيامبران را تکذيب کردند. 

را به خانوادة لوط که آنان بادي فرستاديم، جزسنگ

 ﴾34﴿)همه نابود شدند(. هنگام سحر نجات داديم. 

اين نعمتي بود از جانب ما، بدينسان کسي را که سپاس 

را از راستي )لوط( آنانو به ﴾35﴿دهيم. گزارد جزا مي

کيفر ما بيم داد امّا آنان دربارة هشدارها شک کردند. 

انانش سخن گفتند، و همانا با )لوط( دربارة مهم ﴾36﴿

پس ما چشمهايشان را کور کرديم )و گفتيم: طعم( 

و بامدادن  ﴾37﴿عذاب من و هشدارهايم را بچشيد. 

پس  ﴾38﴿عذابِ پياپي و پايداري به سراغ ايشان آمد. 

و  ﴾39﴿)طعم( عذاب من و هشدارهايم را بچشيد. 

ايم، راستي قرآن را براي پند پذيري آسان گرداندهبه

راستي هشدارها و به ﴾41﴿ند پذيري هست؟. پس آيا پ

آنان )همة( آيات ما را  ﴾41﴿به نزد فرعونيان آمد. 

را چون فرو گرفتن تکذيب کردند آنگاه آنان

)اي قريش!( آيا   ﴾42﴿پيروزمندي توانا فرو گرفتيم. 

کافرانتان از اينان )که ذکر شد( بهترند يا اينکه در 

يا اينکه  ﴾43﴿ هاي )پيشين( برائتي داريد.کتاب

ديگر گويند: ما گروهي شکست ناپذير هستيم و يکمي

اين گروه شکست خواهند  ﴾44﴿دهيم؟!. را ياري مي

بلکه موعدشان قيامت  ﴾45﴿ کنند.خورد و پشت مي

گمان بي ﴾46﴿تر است. تر  و تلخاست و قيامت سخت

که بر روزي ﴾47﴿اند. گناهکاران در ناداني و گمراهي

گوييم:( شوند )و ميشان در دوزخ کشيده ميهايچهره

گمان ما بي ﴾48﴿طعم و در آتش دوزخ را بچشيد. 

 ﴾49﴿ايم. هرچيزي را به اندازة مقرّر آفريده
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ََِصح 
حٱبلح ِۢح ب َدة  َُكَمح  َوَٰحح

ُرنَآ إحَله مح
َ
َنآ  ٥٠َوَمآ أ َلكح هح

َ
َوَلَقدح أ

كحر   ده  محن مُّ
َياَعُكمح َفَهلح شح

َ
ء  َفَعلُوهُ ِفح  َوَُّكُّ  ٥١أ ح َۡ

ُبرح  َتَطٌر  ٥٢ ٱلزُّ سح  َصغحي  َوَكبحي  مُّ
حُمتهقحنَي  ٥٣َوَُّكُّ إحنه ٱل

َٰت  َوَنَهر   ٍق عحنَد َملحيك   ٥٤ِفح َجنه دح َعدح صح ِفح َمقح
 ِۢ ر َتدح

قح   ٥٥مُّ

 
 َمَٰنُسوَرةُ الرهحح 

يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

َمَُٰن  نَسََٰن  ٢لحُقرحَءاَن َعلهَم ٱ ١ٱلرهحح ح
 ٣َخلََق ٱۡلح

ََياَن  َبان   ٤َعلهَمُه ٱبلح ُسح َقَمُر ِبح
ُس َوٱلح مح  ٥ٱلشه
ُجَدانح  َجُر يَسح ُم َوٱلشه َمآَء َرَفَعَها  ٦َوٱنلهجح َوٱلسه

حمحََياَن  حمحََيانح  ٧َوَوَضَع ٱل اْ ِفح ٱل َغوح  َتطح
َله
َ
قحيُمواْ  ٨أ

َ
َوأ

طح َوََل  حٱلحقحسح َن ب َوزح
ح حمحََياَن ٱل ْ ٱل وا ُ ۡرَض  ٩َُّتحِسح

َ َوٱۡلح
نَامح 

َ حِلح ُل َذاُت  ١٠َوَضَعَها ل َٰكحَهة  َوٱنلهخح فحيَها َف
َمامح  كح

َ يحَحاُن  ١١ٱۡلح فح َوٱلره َبُّ ُذو ٱلحَعصح  ١٢َوٱۡلح
بَانح  ح حُكَما تَُكذ  ي ح َءاََلٓءح َرب 

َ
نَسََٰن  ١٣ فَبحأ ح

َخلََق ٱۡلح
ارح  َفخه

َصَٰل  َكٱلح
ارحج  وَ  ١٤محن َصلح َآنه محن مه

َخلََق ٱۡلح
ار  
حن نه بَانح  ١٥م  ح حُكَما تَُكذ  ي ح َءاََلٓءح َرب 

َ
 ١٦فَبحأ

 
 
 
 
 
 

و  ﴾51﴿هم زدني نيست. و حکم ما جز مانند چشم به

راستي امثال شما را نابود کرديم. پس آيا پنذ پذيري به

اند در کار و هرچيزي  را که انجام داده ﴾51﴿هست؟. 

و هر کوچک و بزرگي نوشته  ﴾52﴿ت. ها هسنامه

ها و )در گمان پرهيزگاران در باغبي ﴾53﴿شده است. 

در مقام و منزلتي  ﴾54﴿جوار( جويباران خواهند بود. 

 ﴾55﴿راستين در نزد فرمانروايي توانا. 
 

 سوره رۡحن
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

است. قرآن را آموزش داده ﴾1﴿)خداوند( رحمان. 

به او سخن گفتن ياد  ﴾3﴿انسان را آفريده است.  ﴾2﴿

خورشيد و ماه طبق حسابِ مقرّر  ﴾4﴿است. داده

و  ﴾6﴿برند. و ستاره و درخت سجده مي ﴾5﴿روانند. 

)با اين   ﴾7﴿آسمان را برافراشت و ترازو را مقرّر کرد. 

و سنجش  ﴾8﴿هدف( که در سنجش از حد مگذريد. 

ترازو کاستي درميان را به داد استوار داريد و در 

در  ﴾11﴿و زمين را براي خلق گستراند.  ﴾9﴿نياوريد. 

هاي خرماي هاي فراواني( هست و درختآن ميوه)

دار و ريحان )و در آن( دانة برگ  ﴾11﴿دار. پوشش

هاي پروردگارتان پس کداميک از نعمت ﴾12﴿است. 

انسان را از گلِ خشکِ  ﴾13﴿انگاريد؟. را دروغ مي

اي از آتش و جن را از زبانه ﴾14﴿نند آفريد. سفال ما

هاي پس کدام يک از نعمت ﴾15﴿آفريد. 

 ﴾16﴿انگاريد؟. پروردگارتان را دروغ مي
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ح  رحَبنيح َمغح
ح ح َوَربُّ ٱل حَقنيح َمّشح

ح ي ح َءاََلٓءح  ١٧َربُّ ٱل
َ
فَبحأ

بَانح  ح حُكَما تَُكذ  َريحنح يَلحَتقحَيانح  ١٨َرب  َحح
 ١٩َمَرَج ٱبلح

 َيبحغحَيانح بَيح 
َزخ  َله حُكَما  ٢٠َنُهَما بَرح ي ح َءاََلٓءح َرب 

َ
فَبحأ

بَانح  ح حَمرحَجاُن  ٢١تَُكذ  لُُؤ َوٱل  ٢٢ََيحُرُج محنحُهَما ٱللُّؤح
بَانح  ح حُكَما تَُكذ  ي ح َءاََلٓءح َرب 

َ
ََوارح  ٢٣فَبحأ

َوََلُ ٱۡلح
حُمنَش  َلَٰمح ٱل عح

َ رح َكٱۡلح َحح
ي ح  ٢٤اُت ِفح ٱبلح

َ
َءاََلٓءح فَبحأ

بَانح  ح حُكَما تَُكذ  يحَها فَان   ٢٥َرب 
َوَيبحََّقَٰ  ٢٦ُكُّ َمنح َعلَ
َرامح  كح ح

ََلَٰلح َوٱۡلح
حَك ُذو ٱۡلح ُه َرب  ي ح َءاََلٓءح  ٢٧وَجح

َ
فَبحأ

بَانح  ح حُكَما تَُكذ  َمََٰوَٰتح يَسح  ٢٨َرب  لُُهۥ َمن ِفح ٱلسه
ن  
ح
ٍم ُهَو ِفح َشأ ِۚ ُكه يَوح ۡرضح

َ ي ح َءاََلٓءح فَبح  ٢٩َوٱۡلح
َ
أ

بَانح  ح حُكَما تَُكذ  يَُّه ٱثلهَقََلنح  ٣٠َرب 
َ
ُرُغ لَُكمح أ َسَنفح

بَانح  ٣١ ح حُكَما تَُكذ  ي ح َءاََلٓءح َرب 
َ
ح  ٣٢فَبحأ ن  ح

َّشَ ٱۡلح تََٰيََٰمعح
َطارح 

قح
َ
ْ محنح أ ن تَنُفُذوا

َ
ُتمح أ َتَطعح نسح إحنح ٱسح ح

َوٱۡلح
ْْۚ ََل  ۡرضح فَٱنُفُذوا

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح َطَٰن   ٱلسه
حُسلح  ب

تَنُفُذوَن إحَله
بَانح  ٣٣ ح حُكَما تَُكذ  ي ح َءاََلٓءح َرب 

َ
يُرحَسُل  ٣٤فَبحأ

انح  َ ار  َوَُنَاس  فَََل تَنَتِصح
حن نه  ٣٥َعلَيحُكَما ُشَواظ  م 

بَانح  ح حُكَما تَُكذ  ي ح َءاََلٓءح َرب 
َ
تح  ٣٦فَبحأ حَذا ٱنَشقه فَإ

ح  َدة  َكٱل  َمآُء فَََّكنَتح َورح ي ح َءاََلٓءح  ٣٧ َهانح ٱلسه
َ
فَبحأ

بَانح  ح حُكَما تَُكذ  ٓ َفَيوحَمئحذ  َله يُسح  ٣٨َرب  ُل َعن َذۢنبحهۦح
بَانح  ٣٩إحنس  َوََل َجآن    ح حُكَما تَُكذ  ي ح َءاََلٓءح َرب 

َ
فَبحأ

٤٠ 
 
 
 
 

 

يک پس کدام ﴾17﴿پروردگار دو مشرق و دو مغرب. 
 ﴾18﴿ نيد؟.کهاي پروردگارتان را تکذيب مياز نعمت

دو دريار را )در کنار هم( روان کرد تا )به هم( 
بين آن دو حجابي است که )به محدودة  ﴾19﴿بپيوندند. 

يک از پس کدام ﴾21﴿کنند. ديگر( تجاوز نميهم
از  ﴾21﴿کنيد؟. هاي پروردگارتان را تکذيب مينعمت

پس  ﴾22﴿آيد. آن دو مرواريد و مرجان بيرون مي
هاي پروردگارتان را دروغ يک از نعمتکدام

هاي و او )=خداوند( در دريا کشتي ﴾23﴿انگاريد؟. مي
يک از پس کدام ﴾24﴿وار دراد. )بادبان( برافراشتة کوه

 ﴾25﴿انگاريد. هاي پروردگارتان را دروغ مينعمت
و  ﴾26﴿هرکس بر آن )زمين( است، فناپذير است. 
ماند. مي)تنها( ذات پروردگار شکوهمندِ گرامي باقي 

هاي پروردگارتان را يک از نعمتپس کدام ﴾27﴿
ها و هرکس که در آسمان ﴾28﴿انگاريد؟. دروغ مي

خواهد و هر روزي او در زميناست از او )کمک( مي
هاي يک از نعمتپس کدام ﴾29﴿کاري است. 

اي انس و  ﴾31﴿کنيد؟. پروردگارتان را تکذيب مي
پس  ﴾31﴿زيم. پرداجن به زودي به حساب شما مي

هاي پروردگارتان را تکذيب يک از نعمتکدام
توانيد از اي گروه جن و انس! اگر مي ﴾32﴿کنيد؟. مي

هاي آسمان و زمين بگذريد، پس بگذريد، جز به کناره
پس  ﴾33﴿توانيد بگذريد. تواني )شگرف از آنها( نمي

هاي پروردگارتان را دروغ يک از نعمتکدام
اي از آتش بر شما فرستاده شعله ﴾34﴿انگاريد؟. مي
توانيد انتقام بگيريد. گاه نميشود و )نيز( دودي. آنمي

هاي پروردگارتان را پس کداميک از نعمت ﴾35﴿
پس چون آسمان بشکافد  ﴾36﴿انگاريد؟. دروغ مي

گاه )مانند( گل سرخي همچون روغن گداخته شود. آن
را  هاي پروردگارتانيک از نعمتپس کدام ﴾37﴿

روز هيچ انس و جنّي پس آن ﴾38﴿انگاريد؟. دروغ مي
يک از پس کدام ﴾39﴿شود. از گناهش پرسيده نمي

 ﴾41﴿انگاريد؟. هاي پروردگارتان را دروغ مينعمت
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حٱنلهَوََّٰصح  يَمَُٰهمح َفُيؤحَخُذ ب حسح رحُموَن ب ُمجح
ح َرُف ٱل ُيعح
قحَدامح 

َ حُكَما تُ  ٤١َوٱۡلح ي ح َءاََلٓءح َرب 
َ
بَانح فَبحأ ح  ٤٢َكذ 

رحُموَن  ُمجح
ح حَها ٱل ُب ب ح ِتح يَُكذ 

ۦح َجَهنهُم ٱله ه  ٤٣َهَٰذح
َ َۡححيٍم َءان   ي ح َءاََلٓءح  ٤٤َيُطوفُوَن بَيحَنَها َوَبنيح

َ
فَبحأ

بَانح  ح حُكَما تَُكذ  حهۦح  ٤٥َرب  حَمنح َخاَف َمَقاَم َرب  َول
بَا ٤٦َجنهَتانح  ح حُكَما تَُكذ  ي ح َءاََلٓءح َرب 

َ
َذَواتَآ  ٤٧نح فَبحأ

َنان   فح
َ
بَانح  ٤٨أ ح حُكَما تَُكذ  ي ح َءاََلٓءح َرب 

َ
فحيهحَما  ٤٩ فَبحأ

بَانح  ٥٠َعيحَنانح ََتحرحَيانح  ح حُكَما تَُكذ  ي ح َءاََلٓءح َرب 
َ
 فَبحأ

َٰكحَهة  َزوحَجانح  ٥١ ح َف
ي ح َءاََلٓءح  ٥٢فحيهحَما محن ُك 

َ
فَبحأ

بَانح  ح حُكَما تَُكذ  حُنَها ُمتهكح  ٥٣ َرب  َٰ فُُرِۢش َبَطآئ
نَي لََعَ
ح َدان   َنهتَنيح

ِۚ وََجَّن ٱۡلح ق  َ تََبح ي ح َءاََلٓءح  ٥٤ محنح إحسح
َ
فَبحأ

بَانح  ح حُكَما تَُكذ  رحفح لَمح  ٥٥َرب  َرَُٰت ٱلطه َٰصح فحيهحنه َق
محثحُهنه إحنس  َقبحلَُهمح َوََل َجآن    ي ح َءاََلٓءح  ٥٦َيطح

َ
فَبحأ

بَانح  ح حُكَما تَُكذ  حَمرحَجاُن  ٥٧ َرب  َاقُوُت َوٱل نهُهنه ٱَلح
َ
َكأ

بَانح  ٥٨ ح حُكَما تَُكذ  ي ح َءاََلٓءح َرب 
َ
َهلح َجَزآُء  ٥٩ فَبحأ

َسَُٰن  ححح
َسَٰنح إحَله ٱۡلح ححح

حُكَما  ٦٠ٱۡلح ي ح َءاََلٓءح َرب 
َ
فَبحأ

بَانح  ح حهحَما َجنهَتانح  ٦١تَُكذ  ي ح َءاََلٓءح  ٦٢َومحن ُدون
َ
فَبحأ

حُكَما تُ  بَانح َرب  ح َتانح  ٦٣َكذ  َهآمه ي ح َءاََلٓءح  ٦٤ُمدح
َ
فَبحأ

بَانح  ح حُكَما تَُكذ  اَخَتانح  ٦٥ َرب   ٦٦فحيهحَما َعيحَنانح نَضه
بَانح  ح حُكَما تَُكذ  ي ح َءاََلٓءح َرب 

َ
 ٦٧فَبحأ

گاه از شوند آنهايشان شناخته ميکاران از قيافهگناه

پس  ﴾41﴿شوند. ناحية پيشاني و پاها گرفته مي

هاي پروردگارتان را تکذيب يک از نعمتکدام

را اين است دوزخي که آن  ﴾42﴿کنيد؟. مي

بين آن و آب  ﴾43﴿انگشاتند. گناهکاران دروغ مي

يک از پس کدام ﴾44﴿گردند. گرمي جوشان مي

و  ﴾45﴿انگاريد؟. هاي پروردگارتان را دروغ مينعمت

سيده کسيکه از ايستادن )در حضور( پروردگارش تر

هاي يک از نعمتپس کدام ﴾46﴿باشد دو باغ دارد. 

)دو باغ که   ﴾47﴿انگاريد؟. پروردگارتان را دروغ مي

يک پس کدام ﴾48﴿هاي بسيار دارند. درختانش( شاخه

 ﴾49﴿کنيد؟. هاي پروردگارتان را تکذيب مياز نعمت

يک پس کدام ﴾51﴿در آن دو )باغ( دو چشمه روانند. 

انگاريد؟. روردگارتان را دروغ ميهاي پاز نعمت

 اي از دو نوع است.در آن دو )باغ( از هر ميوه ﴾51﴿

هاي پروردگارتان را يک از نعمتپس کدام ﴾52﴿

اند هايي تکيه زدهبر فرش ﴾53﴿انگاريد؟. دروغ مي

که آسترهايش از ابريشم ستبر است، و ميوة آن دو باغ 

هاي تيک از نعمس کدام ﴾54﴿در دسترس است. 

در آن  ﴾55﴿انگاريد؟. پروردگارتان را دروغ مي

ها حورياني( ديده فروهشته هستند که پيش از )کاخ

آنان دست هيچ انس و جني به آنها نرسديه است. 

هاي پروردگارتان را يک از نعمتپس کدام ﴾56﴿

ها ياقوت و گويي آن ﴾57﴿انگاريد؟. دروغ مي

هاي يک از نعمتپس کدام ﴾58﴿مرجانند. 

آيا پاداش  ﴾59﴿انگاريد؟. پروردگارتان را دروغ مي

يک پس کدام ﴾61﴿نيکوکاري جز نيکوکاري است. 

 ﴾61﴿کنيد؟. هاي پروردگارتان را تکذيب مياز نعمت

پس  ﴾62﴿و جز )اين( دو )باغ( دو باغ ديگر است. 

هاي پروردگارتان را تکذيب يک از نعمتکدام

 ﴾64﴿سبز و خرم هستند. هردو کامالً  ﴾63﴿کنيد؟. مي

هاي پروردگارتان را تکذيب يک از نعمتپس کدام

در آن دو )باغ( دو چشمة جوشان  ﴾65﴿کنيد؟. مي

هاي پروردگارتان يک از نعمتپس کدام ﴾66﴿است. 

 ﴾67﴿کنيد؟. را تکذيب مي
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ان   َٰكحَهة  َوََّنحل  َوُرمه حُكَما  ٦٨فحيهحَما َف ي ح َءاََلٓءح َرب 
َ
فَبحأ

بَانح تُكَ  ح َسان   ٦٩ذ  ي ح َءاََلٓءح  ٧٠فحيهحنه َخيحَرٌَٰت حح
َ
فَبحأ

بَانح  ح حُكَما تَُكذ  حَيامح  ٧١ َرب  ُصوَرَٰت  ِفح ٱۡلح قح ُحور  مه
بَانح  ٧٢ ح حُكَما تَُكذ  ي ح َءاََلٓءح َرب 

َ
محثحُهنه  ٧٣فَبحأ لَمح َيطح

حُكمَ  ٧٤إحنس  َقبحلَُهمح َوََل َجآن    ي ح َءاََلٓءح َرب 
َ
ا فَبحأ

بَانح  ح َٰ َرفحَرٍف ُخۡضح  وََعبحَقرحي ٍ ُمتهكح  ٧٥تَُكذ  نَي لََعَ
َسان   بَانح  ٧٦حح ح حُكَما تَُكذ  ي ح َءاََلٓءح َرب 

َ
تََبََٰرَك  ٧٧فَبحأ

َرامح  كح ح
ََلَٰلح َوٱۡلح

حَك ذحي ٱۡلح ُم َرب   ٧٨ٱسح
 
 
 
 

 ُسوَرةُ الَواقحَعةح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

حَواقحَعُة إحَذا وَ  َعتحَها ََكذحبٌَة  ١َقَعتح ٱل حوَقح  ٢َليحَس ل
افحَعةٌ  ا  ٣ َخافحَضة  ره ۡرُض رَج  

َ تح ٱۡلح تح  ٤إحَذا رُجه َوبُسه
ا  َباُل بَس   ح

ۢنَبث  ا  ٥ٱۡلح ا  ٦فَََّكنَتح َهَبآء  مُّ َوَٰج  زح
َ
َوُكنُتمح أ

ََٰثة   حَميحمَ  ٧ثََل َحَُٰب ٱل صح
َ
حَميحَمَنةح َمآ أ َحَُٰب ٱل صح

َ
 ٨َنةح فَأ

حَمشح  َحَُٰب ٱل صح
َ
حَمشح َوأ َحَُٰب ٱل صح

َ
ٓ أ  ٩َمةح َمةح َما

َٰبحُقوَن  بحُقوَن ٱلسه َٰ ُبوَن  ١٠َوٱلسه حُمَقره ْوَلَٰٓئحَك ٱل
ُ
ِفح  ١١أ

َٰتح ٱنلهعحيمح  لحنَي  ١٢َجنه وه
َ حَن ٱۡلح حَن  ١٣ثُلهة  م  َوقَلحيل  م 

رحينَ  وحُضونَة   ١٤ ٱٓأۡلخح ر  مه َٰ َُسُ
ته  ١٥لََعَ نَي َعلَيحَها كح مُّ

 ١٦ُمَتَقَٰبحلحنَي 
 
 

 

در آن دو )باغ( ميوه و درختان خرما و انار هست. 

هاي پروردگارتان را يک از نعمتپس کدام ﴾68﴿

ها زنان برگزيدة در آن باغ ﴾69﴿کنيد؟. تکذيب مي

هاي يک از نعمتپس کدام ﴾71﴿زيبا هستند. 

ريانِ نگه حو ﴾71﴿کنيد؟. پروردگارتان را تکذيب مي

يک از پس کدام ﴾72﴿ها. داشته شده در خيمه

 ﴾73﴿کنيد؟. هاي پروردگارتان را تکذيب مينعمت

دست هيچ انس و جنّي پيش از آنان )=مؤمنان( به آنان 

هاي يک از نعمتپس کدام ﴾74﴿نرسيده است. 

درحاليکه بر  ﴾75﴿کنيد؟. پروردگارتان را تکذيب مي

پس  ﴾76﴿اند. نيک تکيه زدههاي سبز و بسترهاي بالش

هاي پروردگارتان را تکذيب يک از نعمتکدام

خجسته است نام پروردگار شکوهمند  ﴾77﴿کنيد؟. مي

 ﴾78﴿و گرامي دارنده. 

 سوره واقعه
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

رخ دادن آن قطعي و  ﴾1﴿که واقعه برپا شود. هنگامي

آورد ايين مي)گروهي را( پ  ﴾2﴿جاي تکذيب نيست. 

آنگاه که زمين به  ﴾3﴿برد. )و گروهي را( باال مي

ها در هم کوبيده و کوه ﴾4﴿شود. شدّت تکان داده مي

و چون غبار پراکنده  ﴾5﴿شوند و ريزه ريزه گردند. 

سمت  ﴾7﴿. و شما سه گروه خواهيد شد ﴾6﴿گردند. 

و سمت  ﴾8﴿هايي؟. ها! امّا چه سمت راستيراستي

و  ﴾9﴿هايي. ا چه سمت چپيها! امّچپي

اينان مقرّبان  ﴾11﴿گيرندگاني که پيشتازند. پيشي

هاي پر ناز و در باغ ﴾11﴿)درگاه خداوند( هستند. 

 ﴾13﴿گروهي از پيشينيان.  ﴾12﴿نعمت )خواهند بود(. 

هاي بر تخت ﴾14﴿و گروه اندکي از پسينيان هستند. 

اين روبروي هم بر  ﴾15﴿گوهرنشان )خواهند نشست(. 

 ﴾16﴿زنند. ها تکيه ميتخت



 سوره واقعه                         537                                                      ترمجه معانى قرآن كريم     
 

 

وَن  ُ َِله يحهحمح وحلحَدَٰن  ُمُّ
َواب   ١٧َيُطوُف َعلَ كح

َ
حأ ب

عحني   حن مه س  م 
ح
بَارحيَق َوَكأ

َ
ُعوَن َعنحَها  ١٨ َوأ َله يَُصده

ونَ  ١٩َوََل يَُنحفُوَن  ُ ا َيَتَخيه حمه َوَۡلحمح  ٢٠ َوَفَٰكحَهة  م 
َتُهوَن  ا يَشح حمه لُوِٕ  ٢٢عحني   وَُحورٌ  ٢١َطيح  م  ؤح

َثَٰلح ٱللُّ مح
َ
َكأ

ُنونح  حَمكح َملُوَن  ٢٣ٱل ْ َيعح حَما ََكنُوا ُۢ ب ََل  ٢٤َجَزآَء
ثحيًما 

ح
ا َوََل تَأ و  َمُعوَن فحيَها لَغح ا  ٢٥يَسح إحَله قحيَل  َسَلَٰم 

ا  َمحنيح  ٢٦َسَلَٰم 
َحَُٰب ٱَلح صح

َ
َمحنيح َمآ أ

َحَُٰب ٱَلح صح
َ
 ٢٧َوأ

حُضود   ر  ُمه دح نُضود  وَ  ٢٨ِفح سح ُدود   ٢٩َطلحح  مه مح   مه
ل   َوظح

ُكوب   ٣٠ سح َٰكحَهة  َكثحَية   ٣١َوَمآء  مه َله  ٣٢َوَف
ُنوَعة   ُطوَعة  َوََل َممح فُوَعٍة  ٣٣ َمقح رح آ  ٣٤َوفُُرش  مه إحنه

َنَُٰهنه إحنَشآء  
ح
نَشأ
َ
بحَكاًرا ٣٥أ

َ
ُعُرًبا  ٣٦ َفَجَعلحَنَُٰهنه أ

تحَراب ا 
َ
َحَٰبح  ٣٧أ صح

َ
ح َمحنيح  ۡل 

لحنَي  ٣٨ٱَلح وه
َ حَن ٱۡلح  ٣٩ثُلهة  م 

رحيَن  حَن ٱٓأۡلخح  م 
َمالح َمآ  ٤٠َوثُلهة  ح َحَُٰب ٱلش  صح

َ
َوأ

َمالح  ح َحَُٰب ٱلش  صح
َ
حن  ٤٢ِفح َسُموم  وََۡححيم   ٤١أ   م 

ل  َوظح
 بَارحد  َوََل َكرحيٍم  ٤٣َُيحُموم  

ْ َقبحَل  ٤٤َله إحنهُهمح ََكنُوا
َفحنيَ  حَك ُمَتح َٰل يمح  ٤٥ َذ حنثح ٱلحَعظح وَن لََعَ ٱۡلح ُّ َوََكنُواْ يُِصح

ءحنها  ٤٦
َ
حَذا محتحَنا َوُكنها تَُراب ا وَعحَظًَٰما أ ئ

َ
ْ َيُقولُوَن أ َوََكنُوا

لُوَن  ٤٧لََمبحُعوثُوَن  وه
َ َو َءابَآُؤنَا ٱۡلح

َ
لحنَي  ٤٨أ وه

َ قُلح إحنه ٱۡلح
رحيَن  ُموُعوَن إحََلَٰ محيَقَٰتح  ٤٩َوٱٓأۡلخح لُوم   لََمجح عح م  مه يَوح

٥٠ 
 
 
 
 

 

مانند بر )گرِد( نوجواناني که هميشه نوجوان باقي مي

هاي شراب گوارا که هيچ با جام ﴾17﴿گردند. آنان مي

نه از  ﴾18﴿گردانند. بيماري و آفتي ندارد بر آنان مي

گيرند و نه عقل و شعور خود را آن )شراب( سردرد مي
گردند( با د آنان مي)و به گر  ﴾19﴿دهند. از دست مي

اي که و گوشت پرنده ﴾21﴿گزيند. هايي که برميميوه
و حوران چشم درشت  ﴾21﴿بخواهند و آرزو کنند. 

 ﴾23﴿اند. همچون مرواريد نهفته ﴾22﴿)دارند(. 

شود( به پاداش هايي که بديشان داده مي)نعمت
در آنجا نه سخن  ﴾24﴿اند. کارهايي است که مي کرده

مگر اين  ﴾25﴿آلود. شنوند و نه سخن گناهبيهوده مي
و سمت  ﴾26﴿سخن را که )همگي( سالم و درود باد. 

ها؟. ها چه )وضع و( حالي دارند سمت راستيراستي
و درختان  ﴾28﴿ خار.در)ميان( درختان سدر بي ﴾27﴿

و  ﴾29﴿هم چيده شده است. هايش رويموز که ميوه
و درميان  ﴾31﴿ ريزان.و آبي ﴾31﴿اي گسترده. سايه
شود و نه که نه تمام مي ﴾32﴿هاي فراوان هستند. ميوه

گمان ما بي ﴾34﴿و بسترهاي بلند.  ﴾33﴿گردد. منع مي
را دوشيزه و آنان ﴾35﴿ايم. را چنانکه سزد آفريدهآنان

شوي دوست و هم سن و سال.  ﴾36﴿ايم. گردانيده
 ﴾38﴿هاست. ها متعلق( به سمت راستي)همة اين ﴾37﴿

و گروه بسياري از  ﴾39﴿گروه بسياري از پيشينيان. 
بختان، چه )وضع و( حالي و نگون ﴾41﴿پسينيانند. 

در آتش باد و آب جوش  ﴾41﴿بختان!. دارند نگون
نه  ﴾43﴿اي از دود سياه. و در سايه ﴾42﴿خواهند بود. 

آنان پيش از اين  ﴾44﴿خنک است و نه ارزشمند. 
و بر گناه بزرگ پاي  ﴾45﴿اند. خوشگذران بوده

گفتند: آيا چون مرديم و خاک و مي ﴾46﴿فشردند. مي
آيا  ﴾47﴿و استخوان گشتيم برانگيخته خواهيم شد؟. 

بگو:  ﴾48﴿شوند؟(. پدران نخستين ما )نيز برانگيخته مي
همانا در موعد  ﴾49﴿بدون شک پيشينيان و پسينيان. 

 ﴾51﴿شوند. روزي معيّن گردآورده مي
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بُوَن ُثمه  ح حُمَكذ  ٓالُّوَن ٱل َها ٱلضه يُّ
َ
ُوَن محن  ٥١إحنهُكمح أ ٓأَلُكح

حن زَقُّوم   ُُطوَن َفَمالح  ٥٢َشَجر  م   ٥٣وَن محنحَها ٱبلح
َمحيمح  فََشَٰرحُبوَن ُۡشحَب  ٥٤فََشَٰرحُبوَن َعلَيحهح محَن ٱۡلح

هحيمح 
ح حينح  ٥٥ٱل َنَٰكُ  ٥٦َهََٰذا نُُزلُُهمح يَوحَم ٱل  مح ََنحُن َخَلقح

قُوَن  ح ََل تَُصد  ُنوَن  ٥٧فَلَوح ا ُتمح ُتم مه فََرَءيح
َ
نُتمح  ٥٨أ

َ
َءأ

مح ََنحُن ٱلحَخَٰلحُقوَن 
َ
ۥٓ أ نَا بَيحَنُكُم  ٥٩ََّتحلُُقونَُه رح ََنحُن قَده

ُبوقحنَي  حَمسح َموحَت َوَما ََنحُن ب
ح َل  ٦٠ٱل ح ن نَُّبد 

َ
َٰٓ أ لََعَ
لَمُ  َئُكمح ِفح َما ََل َتعح َثَٰلَُكمح َونُنشح مح

َ
َوَلَقدح  ٦١وَن أ

ُروَن  ََل تََذكه وَلَٰ فََلوح
ُ ةَ ٱۡلح

َ
أ ُتُم ٱلنهشح ُتم  ٦٢َعلحمح َفَرَءيح

َ
أ

ا َِتحُرثُونَ  َٰرحُعوَن  ٦٣ مه مح ََنحُن ٱلزه
َ
ۥٓ أ رَُعونَُه نُتمح تَزح

َ
 ٦٤َءأ

ُهوَن  ا َفَظلحُتمح َتَفكه إحنها  ٦٥لَوح نََشآُء َۡلََعلحَنَُٰه ُحَطَٰم 
َرُموَن  حَمآَء  ٦٧لح ََنحُن َُمحُروُموَن بَ  ٦٦لَُمغح ُتُم ٱل فََرَءيح

َ
أ

ُبوَن  َ حي تَّشح مح ََنحُن  ٦٨ٱَّله
َ
نح أ حُمزح ُُموهُ محَن ٱل

نَزتلح
َ
نُتمح أ

َ
َءأ

ُمَنحلُوَن 
ح ََل  ٦٩ٱل ا فَلَوح َجاج 

ُ
لَوح نََشآُء َجَعلحَنَُٰه أ

ُكُروَن  ِتح تُوُروَن  ٧٠تَشح
ُتُم ٱنلهاَر ٱله فََرَءيح

َ
نُتمح  ٧١أ

َ
 َءأ

حُمنشح  مح ََنحُن ٱل
َ
ٓ أ ُتمح َشَجَرَتَها

ح
نَشأ
َ
ََنحُن  ٧٢وَن أ

وحيَن  ُمقح
حلح ا ل  كحَرة  َوَمَتَٰع  مح  ٧٣َجَعلحَنََٰها تَذح حٱسح ححح ب فََسب 

يمح  حَك ٱلحَعظح َٰقحعح ٱنلُُّجومح  ٧٤َرب  حَمَو ُم ب قحسح
ُ
 ٧٥۞فَََلٓ أ

يٌم  لَُموَن َعظح  ٧٦ِإَونهُهۥ لََقَسم  لهوح َتعح
 
 
 
 
 
 

قطعاً از  ﴾51﴿س شما اي گمراهان تکذيب کننده!. سپ

ها را از آن و شکم ﴾52﴿درخت زقّوم خواهيد خورد. 

آنگاه بر آن از آب جوش  ﴾53﴿کنيد. پرُ مي

آشاميد. زده ميو مانند شتران عطش ﴾54﴿آشاميد. مي

ما شما  ﴾56﴿اين پذيرايي آنان در روز جزاست.  ﴾55﴿

آيا  ﴾57﴿کنيد؟. ميايم پس چرا باور نرا آفريده

اند جهانيد انديشدهاي که به )رحم زنان( ميدربارة نطفه

آفرينيد يا ما را ميآيا شما آن ﴾58﴿ايد؟. و دقت کرده

ما درميان شما مرگ را مقدّر  ﴾59﴿آفريدگاريم؟. 

در اينکه  ﴾61﴿ايم و هرگز عاجز و ناتوان نيستيم. کرده

را در جهاني که همانند شما را جايگزين کنيم و شما 

راستي و به ﴾61﴿اي ببخشيم. دايند آفرينش تازهنمي

ايد، پس شما آفرينش شما آفرينش نخستين را دانسته

آيا در آنچه کشت  ﴾62﴿ پذيريد؟.چرا پند نمي

را مي رويانيد آيا شما آن ﴾63﴿ايد. کنيد انديشيدهمي

را گياهي اگر بخواهيم آن ﴾64﴿ رويانيم.يا ما مي

شويد. زده ميگردانيم و شگفتو پرپر شده ميخشک 

بلکه ما  ﴾66﴿ايم. گمان ما غرامت ديدهبي ﴾65﴿

آشاميد آيا در آبي که مي ﴾67﴿بهره هستيم. بي

ايد را از ابر پايين آوردهآيا شما آن ﴾68﴿ايد. انديشده

را اگر بخواهيم آن ﴾69﴿آوريم. را فرود مييا ما آن

 ﴾71﴿گذاريد؟. را سپاس نميگردانديم پس چشور مي

آوريد آيا در آتشي که از )ميان شاخة درخت( برمي

ايد يا ما آيا شما درختش را آفريده ﴾71﴿ايد. انديشده

را )ماية( پند و منفعتي براي ما آن ﴾72﴿ايم؟. آفريننده

پس نام پروردگار  ﴾73﴿ايم. رهگذران قرار داده

ه جايگاه فرو پس ب ﴾74﴿بزرگت را به پاکي ياد کن. 

و اگر  ﴾75﴿کنيم. گرائيدن ستارگان سوگند ياد مي

 ﴾76﴿بدانيد آن سوگندي بزرگ است. 
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ُنون   ٧٧إحنهُهۥ لَُقرحَءان  َكرحيم  
كح َله  ٧٨ِفح كحَتَٰب  مه

ُروَن  حُمَطهه ۥٓ إحَله ٱل ُه ح ٱلحَعَٰلَمحنَي  ٧٩َيَمسُّ حن رهب  تََنحيل  م 
٨٠  

َ
يثح أ َدح فَبحَهََٰذا ٱۡلح

َ
هحُنوَن أ دح َوََتحَعلُوَن  ٨١نُتم مُّ

بُوَن  ح نهُكمح تَُكذ 
َ
ََلٓ إحَذا بَلََغتح  ٨٢رحزحقَُكمح أ فَلَوح
ُلحُقوَم  يَنئحذ  تَنُظُروَن  ٨٣ٱۡلح نُتمح حح

َ
قحَرُب  ٨٤َوأ

َ
َوََنحُن أ

وَن  ُ ن َله ُتبحِصح ََلٓ إحن  ٨٥إحََلحهح محنُكمح َوَلَٰكح فَلَوح
ينحنَي  َ َمدح قحنَي  ٨٦ُكنُتمح َغيح ُعوَنَهآ إحن ُكنُتمح َصَٰدح تَرحجح

بحنيَ  ٨٧ ُمَقره
ح ٓ إحن ََكَن محَن ٱل ا مه

َ
ح  َوَريحَحان   ٨٨ فَأ فََروح

َحَٰبح  ٨٩وََجنهُت نَعحيم   صح
َ
ٓ إحن ََكَن محنح أ ا مه

َ
َمحنيح  َوأ

ٱَلح
َمحنيح  ٩٠

َحَٰبح ٱَلح صح
َ
آ إحن ََكَن  ٩١فََسَلَٰم  لهَك محنح أ مه

َ
َوأ

ح  حُمَكذ  حنَي محَن ٱل ٓال  حنح َۡححيم   ٩٢بحنَي ٱلضه ل  م   ٩٣َفَُنُ
يٍم  لحَيُة َجحح َقحنيح  ٩٤َوتَصح

 ٩٥إحنه َهََٰذا لَُهَو َحقُّ ٱَلح
يمح  حَك ٱلحَعظح مح َرب  حٱسح ححح ب  ٩٦فََسب 

 
 
 
 
 

يدح   ُسوَرةُ اَۡلدح
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

َمََٰوَٰتح وَ  ح َما ِفح ٱلسه ه َعزحيُز َسبهَح َّللح
ِۖ وَُهَو ٱلح ۡرضح

َ ٱۡلح
َكحيُم  ۦ  ١ٱۡلح ح ِۖ يُۡحح ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ََلُۥ ُملحُك ٱلسه
يٌر  ء  قَدح ح َۡ ح 

َٰ ُك  ُل  ٢َوُيمحيُتۖۡ وَُهَو لََعَ وه
َ ُهَو ٱۡلح
ٍء َعلحيٌم  ح َۡ ح 

حُكل  ُنۖۡ َوُهَو ب َاطح
َٰهحُر َوٱبلح ُر َوٱلظه  ٣َوٱٓأۡلخح

 

در  ﴾77﴿است. که اين )کتاب( قرآني گران قدر 

جز پاکان به آن دست  ﴾78﴿کتابي پنهان قرار دارد. 

از )سوي( پروردگار جهانيان نازل  ﴾79﴿رساند. نمي

آيا نسبت به اين کالم سستي و  ﴾81﴿شده است. 

و )سپاس( روزي خود  ﴾81﴿کنيد؟!. انگاري ميسهل

 ﴾82﴿دهيد؟. دهنده( قرار ميرا دروغ انگاشتن )روزي

رسد )توانايي که جان به حلقوم ميپس چرا هنگامي

و شما آنگاه  ﴾83﴿را نداريد؟(. بازگرداندن آن

تريم از شما، ولي ما به او نزديک ﴾84﴿نگريد. مي

پس اگر براي شما جزا )و حساب و  ﴾85﴿. بينيدنمي

گوييد چرا اگر راست مي ﴾86﴿کتابي( در کار نيست. 

ر از مقرّبان پس امّا اگ ﴾87﴿گردانيد. روح را باز نمي

آسايش و ريحان و باغ پرناز و نعمت دارد.  ﴾88﴿باشد. 

از سوي ياران  ﴾91﴿ و اگر از ياران راست باشد. ﴾89﴿

و امّا اگر از جملة  ﴾91﴿راست درودت باد!. 

با آب جوشان از  ﴾92﴿کنندگان گمراه باشد. تکذيب

و )سرانجامش( در افتادن  ﴾93﴿گردد. او پذيرايي مي

گمان اين خبر راست يقين بي ﴾94﴿ست. به دوزخ ا

پس نام پروردگار بزرگت را به پاکي ياد  ﴾95﴿است. 

 ﴾96﴿کن. 

 

 سوره حديد
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

ها و زمين است خداوند را به پاکي ياد آنچه در آسمان

فرمانروايي  ﴾1﴿کنند و اوست پيروزمند فرزانه. مي

گرداند و و او زنده مي ها و زمنين از آن اوستآسمان

و « اوّل»او  ﴾2﴿ميراند و او بر همه چيزي تواناست. مي

است و او به همه چيز « باطن»و « ظاهر»و « آخر»

 ﴾3﴿داناست. 
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يهام  ُثمه 
َ
تهةح أ ۡرَض ِفح سح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح حي َخلََق ٱلسه ُهَو ٱَّله
لَُم َما يَلحُج ِفح ٱ ِۖ َيعح َتَوىَٰ لََعَ ٱلحَعرحشح ۡرضح َوَما ٱسح
َ ۡلح

ُرُج فحيَهاۖۡ وَُهَو  َمآءح َوَما َيعح ََيحُرُج محنحَها َوَما يََنحُل محَن ٱلسه
ي   َمُلوَن بَصح حَما َتعح ُ ب ْۚ َوٱَّلله َن َما ُكنُتمح يح

َ
ُۥ  ٤َمَعُكمح أ َله

ُموُر 
ُ ح تُرحَجُع ٱۡلح ِۚ ِإَوََل ٱَّلله ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح  ٥ُملحُك ٱلسه
حَل  ِۚ وَُهَو يُولحُج ٱَله حلح

ِفح ٱنلهَهارح َوُيولحُج ٱنلهَهاَر ِفح ٱَله
ُدورح  حَذاتح ٱلصُّ ُۢ ب ۦح  ٦َعلحيُم ح َورَُسوَلح حٱَّلله  ب

ْ َءامحُنوا
حيَن  لَفحنَي فحيهحِۖ فَٱَّله َتخح سح ا َجَعلَُكم مُّ ْ محمه نفحُقوا

َ
َوأ

ر  َكبحي  َءاَمُنواْ محنُكمح وَ  جح
َ
نَفُقواْ لَُهمح أ

َ
َوَما لَُكمح  ٧أ

حُكمح  حَرب  محُنواْ ب ُؤح ُعوُكمح تلح ح َوٱلرهُسوُل يَدح حٱَّلله محُنوَن ب ََل تُؤح
محنحنَي  ؤح َخَذ محيَثََٰقُكمح إحن ُكنُتم مُّ

َ
حي  ٨َوقَدح أ ُهَو ٱَّله

حَن  رحَجُكم م  ُخح ح
حَنَٰت  َل  ٓ َءاتََٰيَٰتِۢ َبي  ۦح ه َٰ َعبحدح

حُل لََعَ ُيََن 
 َ َمَٰتح إحََل ٱنلُّورحِۚ ِإَونه ٱَّلله

لُ يم   ٱلظُّ حُكمح لََرُءوف  رهحح ب
ح محيَرَُٰث  ٩ ه ح َوَّللح  تُنفحُقواْ ِفح َسبحيلح ٱَّلله

َله
َ
َوَما لَُكمح أ

نَفَق محن 
َ
نح أ َتوحي محنُكم مه ِۚ ََل يَسح ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ٱلسه
حيَن  حَن ٱَّله َظُم َدرََجة  م  عح

َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
ْۚ أ ََٰتَل َقبحلح ٱلحَفتححح َوَق

نَفُقواْ محنُۢ 
َ
ُ  أ ِۚ َوٱَّلله َّنَٰ ُسح ُ ٱۡلح  وََعَد ٱَّلله

ْْۚ َولُُك   ََٰتلُوا ُد َوَق َبعح
َملُوَن َخبحي   حَما َتعح َ  ١٠ب رحُض ٱَّلله حي ُيقح

ن َذا ٱَّله مه
ر  َكرحيم   جح

َ
ۥٓ أ ۥ َوََلُ ا َفُيَضَٰعحَفُهۥ ََلُ  ١١قَرحًضا َحَسن 

 
 

 

 

 

 

 

ها و زمين را در شش روز اوست خدايي که آسمان

داند ه بر عرش بلند و مرتفع گرديد، ميآفريد آنگا

شود و آنچه را که از آن آنچه را که وارد زمين مي

گردد هرکجا که باشيد با شماست و خداوند خارج مي

ها و فرمانروايي آسمان ﴾4﴿ کنيد بيناست.به آنچه مي

شود. زمين از آن اوست و کارها بدو برگردانده مي

شب داخل شب را در روز، و روز را در  ﴾5﴿

به خدا و  ﴾6﴿ها داناست. گرداند و او به راز دلمي

پيغمبرش ايمان بياوريد و از آنچه شما را در آن 

جانشين ساخته است ببخشيد زيرا کساني که از شما 

ايمان بياورند و بذل و بخشش بکنند پاداش بزرگي 

و شما را چه شده که به خدا ايمان  ﴾7﴿دارند. 

خواند تا به غمبر شما را فرا ميآوريد درحاليکه پينمي

راستي پروردگارتان ايمان بياوريد. و اگر مؤمن باشيد به

اوست خدايي که  ﴾8﴿خدا از شما پيمان گرفته است. 

کند تا شما را از هاي روشن نازل مياش آيهبر بنده

ها به نور باز برد و خداوند نسبت به شما تاريکي

چه شده است که  و شما را ﴾9﴿بخشندة مهربان است. 

ها کنيد، حال آنکه ميراث آسماندر راه خدا انفاق نمي

و زمين از آن خداست؟! کساني از شما که پيش از فتح 

اند )با انفاق کنندگان و اند و جنگيدهانفاق کرده

جاهدگرانِ پس از فتح( يکسان نيستند، آنان درجه و 

ه مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام کساني است ک

اند امّا به بعد از فتح بذل و بخشش نموده و جنگيده

است و هرحال خداوند به همه وعدة پاداش نيکو را داده

کيست  ﴾11﴿کنيد آگاه است. خداوند از آنچه مي

را برايش چند که به خدا قرض نيکويي دهد تا آنکسي

 ﴾11﴿برابر گرداند و او پاداشي ارزشمند دارد. 
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حمُ   َ يَوحَم تََرى ٱل ََعَٰ نُورُُهم َبنيح محَنَٰتح يَسح حُمؤح محنحنَي َوٱل ؤح
َٰت  ََتحرحي محن  َوحَم َجنه

َُٰكُم ٱَلح ى َ يحَمَٰنحهحمِۖ بُّشح
َ
حأ يهحمح َوب يحدح

َ
أ

يُم  ُز ٱلحَعظح حَك ُهَو ٱلحَفوح َٰل ْۚ َذ حيَن فحيَها نحَهَُٰر َخَِٰلح
َ َِتحتحَها ٱۡلح

ح  ١٢ حُمَنَٰفحَقَُٰت ل حُمَنَٰفحُقوَن َوٱل حيَن َءاَمُنواْ يَوحَم َيُقوُل ٱل َّله
ْ َوَرآَءُكمح  ُعوا َتبحسح محن نُّورحُكمح قحيَل ٱرحجح ٱنُظُرونَا َنقح
ُنُهۥ  ُۥ بَاُبُۢ بَاطح حُسور  َله اۖۡ فَُۡضحَب بَيحَنُهم ب َمحُسواْ نُور  فَٱتلح

َُة َوَظَٰهحُرهُۥ محن قحَبلحهح ٱلحَعَذاُب  ُيَناُدوَنُهمح  ١٣فحيهح ٱلرهۡحح
 ۡۖ َعُكمح لَمح نَُكن مه

َ
ْ بََلَٰ َوَلَٰكحنهُكمح َفَتنُتمح  أ قَالُوا

 ُّ َماّنح
َ تحُكُم ٱۡلح تَبحُتمح وََغره ُتمح َوٱرح نُفَسُكمح َوتََربهصح

َ
أ

ح ٱلحَغُروُر  حٱَّلله ح وََغرهُكم ب ُر ٱَّلله مح
َ
َٰ َجآَء أ َوحَم  ١٤َحِته فَٱَلح

 ْْۚ حيَن َكَفُروا يَة  َوََل محَن ٱَّله ََل يُؤحَخُذ محنُكمح فحدح
 
ح
ُي َمأ حَمصح حئحَس ٱل ۖۡ َوب ىَُٰكمح

لَ َ َموح ۖۡ هح َُٰكُم ٱنلهاُر  ١٥َوى
ح  رح ٱَّلله

حكح ن ََّتحَشَع قُلُوُبُهمح َّلح
َ
حيَن َءاَمُنٓواْ أ حَّله نح ل

ح
لَمح يَأ

َ
۞أ

وتُواْ 
ُ
حيَن أ ْ َكٱَّله ح َوََل يَُكونُوا َق 

َوَما نََزَل محَن ٱۡلح
َمدُ 
َ يحهحُم ٱۡلح

َفَقَستح  ٱلحكحَتََٰب محن َقبحُل َفَطاَل َعلَ
ُقوَن  حنحُهمح َفَٰسح ۖۡ َوَكثحي  م  َ  ١٦قُلُوُبُهمح نه ٱَّلله

َ
ْ أ لَُمٓوا ٱعح

ْۚ قَدح بَيهنها لَُكُم ٱٓأۡلتََٰيَٰتح  حَها ت َد َموح ۡرَض َبعح
َ ح ٱۡلح يُۡحح

قحلُوَن  َٰتح  ١٧لََعلهُكمح َتعح َق ح د  حُمصه قحنَي َوٱل ح د  حُمصه إحنه ٱل
َ قَرحًضا َحَسن   ْ ٱَّلله قحَرُضوا

َ
ر  َوأ جح

َ
ا يَُضََٰعُف لَُهمح َولَُهمح أ

 ١٨َكرحيم  
 
 
 
 
 

بيني که نورشان که مردان و زنان مؤمن را ميروزي

پيشاپيش آنان و در سمت راستشان شتابان است. امروز 

هاي آن( هايي که )در زير کاخشما را مژده باد باغ

ايد. اين است رودبارها جاري است و در آنجا جاودانه

که مردان و زنان منافق روزي ﴾12﴿. رستگاري بزرگ

اي گويند: به ما بنگريد تا از نورتان بهرهبه مؤمنان مي

شود: به پشت سرتان برگرديد و )در برگيريم گفته مي

شود آنجا( نور بجوييد. پس ميان آنان ديواري زده مي

که دري دارد داخل آن رو به رحمت و خارج آن رو 

دهند: به آنان ندا مي )منافقان( ﴾13﴿به عذاب است. 

گويند: بلي، و ليکن خويشتن را آيا با شما نبوديم؟ مي

گرفتار بال کرديد و چشم به راه مانديد و شک کرديد 

و آرزوها شما را گول زد تا آنکه حکم خداوند 

پس امروز هم  ﴾14﴿دررسيد و فريبنده شما را فريفت. 

ود شاز شما و هم از کافران بالگرداني پذيرفته نمي

جايگاه شما آتش دوزخ است. آتش ياور و سرپرست 

آيا براي  ﴾15﴿شماست، و چه بد سرنوشتي است. 

هايشان به مؤمنان وقت آن فرا نرسيده است که دل

)هنگام( ياد خدا و )هنگام( به ياد آوردن آنچه از حقّ 

نازل شده است خشوع يابد و مانند کساني نباشند که 

اده شد و روزگار بر آنان پيش از اين به آنان کتاب د

ترشان هايشان سخت شد و بيشدراز آمد آنگاه دل

بدانيد که خداوند زمين را پس از  ﴾16﴿بدکارند؟!. 

راستي آيات را به روشني کند. بهاش زنده ميپژمردگي

 ﴾17﴿که شما خِرَد ورزيد. برايتان بيان کرديم تا اين

که به گمان مردان و زنان صدقه دهنده و کسانيبي

دهند )پاداش( آنان چندين برابر خداوند قرض نيکو مي

 ﴾18﴿قدر دارند. شود و آنان پاداشي گرانداده مي
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يُقوَنۖۡ  ح د  ح ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلص 
ُ
ٓ أ ح َورُُسلحهۦح حٱَّلله حيَن َءاَمُنواْ ب

َوٱَّله
حينَ  ۖۡ َوٱَّله رُُهمح َونُورُُهمح جح

َ
حهحمح لَُهمح أ َهَدآُء عحنَد َرب   َوٱلشُّ

ْ أَِب بُوا ْ َوَكذه يمح َكَفُروا َحح َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
ٓ أ تََٰيَٰتحَنا

و  َوزحيَنة   ١٩ عحب  َولَهح
َيا لَ نح ُة ٱلُّ ََيوَٰ نهَما ٱۡلح

َ
ْ أ لَُمٓوا ٱعح

َلَٰدحِۖ  وح
َ َٰلح َوٱۡلح َو مح

َ ُۢ بَيحَنُكمح َوتََكاثُر  ِفح ٱۡلح َوَتَفاُخُر
اَر نَ  َجَب ٱلحُكفه عح

َ
َُٰه َكَمَثلح َغيحٍث أ ى َباتُُهۥ ُثمه يَهحيُج َفََتَ

َرةح َعَذاب   ۖۡ َوِفح ٱٓأۡلخح ا ا ُثمه يَُكوُن ُحَطَٰم  َفر   ُمصح
َيآ  نح ُة ٱلُّ ََيوَٰ ْۚ َوَما ٱۡلح َٰن  َو ح َورحضح حَن ٱَّلله فحَرة  م  يد  َوَمغح َشدح

ُغُرورح 
حُكمح  ٢٠إحَله َمَتَُٰع ٱلح ب  حن ره فحَرة  م   إحََلَٰ َمغح

ْ حُقٓوا َساب
تح  وََجنهةٍ  عحده

ُ
ۡرضح أ

َ َمآءح َوٱۡلح َعرحُضَها َكَعرحضح ٱلسه
تحيهح  ح يُؤح ُل ٱَّلله حَك َفضح َٰل ح َورُُسلحهحۚۦْ َذ حٱَّلله  ب

ْ حيَن َءاَمُنوا حَّله ل
يمح  لح ٱلحَعظح َفضح

ُ ُذو ٱلح ْۚ َوٱَّلله َصاَب  ٢١َمن يََشآُء
َ
ٓ أ َما
ُكمح إحَله  نُفسح

َ
ٓ أ ۡرضح َوََل ِفح

َ يَبة  ِفح ٱۡلح صح ِفح  محن مُّ
ي   ح يَسح حَك لََعَ ٱَّلله َٰل ْٓۚ إحنه َذ َها

َ
َأ ن نهَبح

َ
حن َقبحلح أ كحَتَٰب  م 

حَمآ  ٢٢  ب
ْ رَُحوا َٰ َما فَاتَُكمح َوََل َتفح ْ لََعَ ا َسوح

ح
حَكيحََل تَأ ل 

 ُُمحَتال  فَُخوٍر 
ُ ََل ُُيحبُّ ُكه ُۗ َوٱَّلله َُٰكمح حيَن  ٢٣َءاتَى ٱَّله
ُمُروَن ٱنلهاَس 

ح
 َفإحنه  َيبحَخلُوَن َوَيأ

لح  َوَمن َيَتَوله ُخح
حٱبلح ب

َمحيُد  ُّ ٱۡلح َغّنح
َ ُهَو ٱلح  ٢٤ٱَّلله

 
 
 
 
 
 

 

اند آنان که به خدا و پيغمبرش ايمان آوردهو کساني

راستانند، و شهيدان نزد پروردگارشان پاداش و نورشان 

که کفر ورزيدند و آيات ما را را دارند، و کساني

بدانيد که  ﴾19﴿ اند.تکذيب کردند آنان دوزخي

زندگاني دنيا تنها بازي، سرگرمي و آرايش و 

خواهي در اموال و اوالد فخرفروشي درميانتان و افزون

است و بس. مانند باراني که گياهان آن کشاورزان را 

را زرد شود و آنآورد سپس خشک ميبه شگفت مي

گردد. و در گاه خرد و تکّه تکّه ميبيني و آنمي

سخت و )هم( آمرزش و خشنودي از آخرت عذابي 

سوي خدا خواهد بود. و زندگاني دنيا جز ماية فريب 

سوي آمرزشي از پروردگارتان و به ﴾21﴿نيست. 

بهشتي که پهنايش مانند پهناي آسمان و زمين است 

که به خدا و رسول او ايمان بشتابيد که براي کساني

به  رااند آماده شده است. اين فضل خداست، آنآورده

دهد و خداوند داراي فضل بزرگ هرکس بخواهد مي

هايتان هيچ مصيبتي در زمين و نه در جان ﴾21﴿است. 

را پديد آورديم در کتابي نرسد مگر پيش از آنکه آن

گمان اين امر بر خداوند آسان نوشته شده است. بي

اين بدان خاطر است تا براي آنچه از  ﴾22﴿است. 

خوريد و به آنچه که دستتان رفته است اندوه ن

دهد شاد نشويد و خداوند هيچ )خداوند( به شما مي

 ﴾23﴿دارد. شخص متکبّر فخرفروشي را دوست نمي

روزند و مردم را به بخل که بخل ميهمان کساني

گردان شود دهند و هرکس که رويورزيدن فرمان مي

 ﴾24﴿نياز و ستوده است. )بداند که( خداوند بي
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رحسَ 
َ
َا َمَعُهُم ٱلحكحَتََٰب لََقدح أ نَزنلح

َ
حَنَٰتح َوأ َي 

حٱبلح َنا رُُسلََنا ب
لح

يَد فحيهح  َدح َا ٱۡلح نَزنلح
َ
ِۖ َوأ طح حٱلحقحسح َُقوَم ٱنلهاُس ب محََياَن َلح

ح َوٱل
ُهۥ  ُ َمن يَنُِصُ لََم ٱَّلله َعح حلنهاسح َوَلح يد  َوَمَنَٰفحُع ل س  َشدح

ح
بَأ

َ قَ  ِۚ إحنه ٱَّلله َغيحبح
حٱلح َولََقدح  ٢٥وحيٌّ َعزحيز  َورُُسلَُهۥ ب

حيهتحهحَما ٱنلُُّبوهَة  َنا ِفح ُذر 
ا ِإَوبحَرَٰهحيَم وََجَعلح رحَسلحَنا نُوح 

َ
أ

ُقوَن  حنحُهمح َفَٰسح َتد ِۖ َوَكثحي  م  هح ُثمه   ٢٦َوٱلحكحَتََٰبۖۡ فَمحنحُهم مُّ
حعحيََس ٱبحنح َمرح  يحَنا ب حرُُسلحَنا َوَقفه َٰٓ َءاَثَٰرحهحم ب

يحَنا لََعَ َيَم َقفه
َبُعوهُ  حيَن ٱته وبح ٱَّله

ۖۡ وََجَعلحَنا ِفح قُلُ َنحيَل ح
َوَءاَتيحَنَُٰه ٱۡلح

يحهحمح 
َتَدُعوَها َما َكَتبحَنََٰها َعلَ َبانحيهًة ٱبح ْۚ َورَهح َة  فَة  َورَۡحح

ح
َرأ

 ۡۖ ح َفَما رََعوحَها َحقه رحََعيَتحَها َٰنح ٱَّلله َو  ٱبحتحَغآَء رحضح
إحَله
حيَن َف  حنحُهمح اتَيحَنا ٱَّله ۖۡ َوَكثحي  م  رَُهمح جح

َ
ْ محنحُهمح أ َءاَمُنوا

ُقوَن  َ َوَءامحُنواْ  ٢٧َفَٰسح ْ ٱَّلله ُقوا ْ ٱته حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َعل لهُكمح  َتحهۦح َوَيجح ح محن رهۡحح لَنيح تحُكمح كحفح ۦح يُؤح حرَُسوَلح ب
ُ َغفُ  ْۚ َوٱَّلله فحرح لَُكمح حهۦح َوَيغح ُشوَن ب ا َتمح يم  نُور  ور  رهحح

ء   ٢٨ ح َۡ  َٰ ُروَن لََعَ دح َله َيقح
َ
كحَتَٰبح أ

ُل ٱلح هح
َ
لََم أ ََله َيعح ح ِل 

 ْۚ تحيهح َمن يََشآُء ح يُؤح َل بحَيدح ٱَّلله َفضح
نه ٱلح
َ
ح َوأ لح ٱَّلله حن فَضح م 

يمح  لح ٱلحَعظح َفضح
ُ ُذو ٱلح  ٢٩َوٱَّلله

 
 
 
 
 
 

 

 

 آنها اب و فرستاديم روشن با دليلهاي را پيامبرانمان ما

 عدالت مردم به تا کرديم نازل را نيز ترازو، و کتاب

 منافعي سخت و نيرويي آن در که را آهن و کنند عمل

 کسي چه بداند خدا تا ، فرستاديم فرو است مردم براي

 توانا خدا زيرا کندياري مي را پيامبرانش ناديده، او و به

 راستي نوح و ابراهيم راو به ﴾25﴿. است و پيروزمند

فرستاديم و در)ميان( فرزندانشان نبوّت و کتاب قرار 

داديم که برخي از آنان راه يافته و بسياري از ايشان 

سپس به دنبال آنان پيغمبران خود را  ﴾26﴿بدکارند. 

فرستاديم و عيسي پسر مريم را در پي آنان آورديم و 

که از او پيروي هاي کسانيبه او انجيل داديم و در دل

باني و بخشايش قرار داديم. و رهبانيّتي که کردند مهر

را بر آنان واجب نکرده را پديد آوردند ما آنخود آن

بوديم بلکه آنان براي به دست آوردن خشنودي 

گاه چنانکه بايد را پديد آورده بودند( آنخداوند )آن

را )حقّش را( رعايت نکردند. پس به مؤمنان پاداش آنان

اي  ﴾27﴿بدکار بودند.  داديم و بسياري از آنان

ايد! از خدا بترسيد و به پيغمبر او که ايمان آوردهکساني

ايمان بياوريد تا خداوند دو پاداش خود را به شما بدهد 

و برايتان نوري قرار دهد که در پرتو آن حرکت کنيد. 

اي مهربان است. و تا شما را بيامرزد و خداوند آمرزنده

چيزي از فضل خدا را  تا اهل کتاب بدانند که ﴾28﴿

در اختيار ندارند و اينکه فضل و عطا در دست خدا 

دهد و خداوند را به هرکس که بخواهد مياست و آن

 ﴾29﴿داراي فضل بزرگ است. 
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 ةح ُسوَرةُ الُمَجادلَ 

يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

لَُك ِفح َزوحجح  ِتح تَُجَٰدح
َل ٱله ُ قَوح ٓ قَدح َسمحَع ٱَّلله َتِكح َها َوتَشح

ٌي  ُۢ بَصح َ َسمحيُع ْٓۚ إحنه ٱَّلله َمُع َِتَاُوَرُكَما ُ يَسح ح َوٱَّلله إحََل ٱَّلله
ا ُهنه  ١ حهحم مه حَسآئ

حن ن  حيَن يَُظَٰهحُروَن محنُكم م 
ٱَّله

 َٰٓ َهَُٰتُهمح إحَله ٱله مه
ُ
ۖۡ إحنح أ َهَٰتحهحمح مه

ُ
ْۚ ِإَونهُهمح ـ ح أ َنُهمح   َوَلح

َ َلَعُفوٌّ ََلَُقولُوَن ُمنكَ  اْۚ ِإَونه ٱَّلله لح َوُزور  حَن ٱلحَقوح ا م  ر 
حهحمح ُثمه َيُعوُدوَن  ٢َغُفور   حَسآئ

حيَن يَُظَٰهحُروَن محن ن 
َوٱَّله

َٰلحُكمح  ْۚ َذ ا ن َيَتَمآسه
َ
حن َقبحلح أ رحيُر َرَقَبة  م  ْ َفَتحح حَما قَالُوا ل

َملُوَن َخبحي   حَما َتعح ُ ب حهحۚۦْ َوٱَّلله َفَمن لهمح  ٣ تُوَعُظوَن ب
 ۡۖ ا ن َيَتَمآسه

َ
ح محن َقبحلح أ حَعنيح َريحنح ُمَتَتاب َياُم َشهح ََيحدح فَصح

حَك  َٰل ْۚ َذ ا كحين  حنَي محسح ت  َعاُم سح عح َفإحطح َتطح مح يَسح
َفَمن له

حُۗ  حلحَك ُحُدوُد ٱَّلله حۚۦْ َوت ح َورَُسوَلح حٱَّلله  ب
ْ محُنوا ُؤح تلح

ٌم  َلح
َ
َٰفحرحيَن َعَذاٌب أ َك

حلح َ  إحنه  ٤َول حيَن ُُيَآدُّوَن ٱَّلله ٱَّله
ْۚ َوَقدح  حيَن محن َقبحلحهحمح

 َكَما ُكبحَت ٱَّله
ْ َورَُسوََلُۥ ُكبحُتوا

هحني   َٰفحرحيَن َعَذاب  مُّ َك
حلح ِۚ َول حَنَٰت  ٓ َءاتََٰيَٰتِۢ َبي  َا

نَزنلح
َ
 ٥أ

حَما َعمحلُوٓ  حُئُهم ب ا َفُينَب  ُ ََجحيع  َُٰه يَوحَم َيبحَعُثُهُم ٱَّلله َصى حح
َ
ْْۚ أ ا

 ُ ء  َشهحيٌد ٱَّلله ح َۡ ح 
َٰ ُك  ُ لََعَ ْۚ َوٱَّلله  ٦ َونَُسوهُ

 
 
 
 
 
 
 

 

 سوره ُمادَل
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

راستي خداوند سخن زني را شنيد که دربارة همسرش به

برد. و کرد و به خداوند شکايت ميبا تو گفتگو مي

گمان خداوند شنود. بيخداوند گفتگوهايتان را مي

کساني از شما که با زنانشان ظهار  ﴾1﴿ست. شنواي بينا

کنند آنان مادرانشان نيستند. بلکه مادرانشان تنها مي

اند و همانا آنان سخن زناني هستند که ايشان را زده

گويند و بدون شک خداوند بخشندة زشت و دروغ مي

که با زناشنان ظهار و کساني ﴾2﴿آمرزگار است. 

گردند پس از د باز ميانکنند سپس از آن چه گفتهمي

ديگر نزديکي و آميزش انجام دهند بايد که با يکآن

اي را آزاد کنند. اين درس و پندي است که به شما بنده

کنيد آگاه است. چه ميشود و خداوند به آنداده مي

اي( نيابد بايد دو ماه پياپي پس اگر کسي )برده ﴾3﴿

ديگر روزه بگيرد پيش از آنکه زن و شوهر با هم

نزديکي و آميزش کنند. اگر هم نتوانست بايد شصت 

نفر فقير را خوراک بدهد. اين براي آن است که به 

گونة الزم به خداوند و پيغمبرش ايمان بياوريد. و اين 

)احکام( حدود مقرّر شدة خداوند هستند و کافران 

که با خدا گمان کسانيبي ﴾4﴿عذابي دردناک دارند. 

شوند ورزند خوار و ذليل ميمي و پيغمبرش مخالفت

راستي گونه که پيشينيانشان خوار شدند و بههمان

هاي روشني نازل کرديم و کافران عذاب نشانه

که خداوند همة روزي ﴾5﴿اي دارند. خوارکننده

اند خبرشان انگيزد سپس به آنچه کردهرا برميآنان

را نگاه داشته و آنان دهد خداوند حساب آنمي

اند و خداوند بر همه چيز گواه است. شش کردهفرامو

﴿6﴾ 
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 ِۖ ۡرضح
َ َمََٰوَٰتح َوَما ِفح ٱۡلح لَُم َما ِفح ٱلسه َ َيعح نه ٱَّلله

َ
لَمح تََر أ

َ
أ

حُعُهمح َوََل   ُهَو َراب
ََٰثٍة إحَله حَوىَٰ ثََل َما يَُكوُن محن َنه

حَك َوََلٓ  َٰل َّنَٰ محن َذ دح
َ
 َُخحَسٍة إحَله ُهَو َسادحُسُهمح َوََلٓ أ

حَما  حُئُهم ب ۖۡ ُثمه يُنَب 
ْ َن َما ََكنُوا يح

َ
ََثَ إحَله ُهَو َمَعُهمح أ كح

َ
أ

ٍء َعلحيٌم  ح َۡ ح 
حُكل  َ ب قحَيََٰمةحِۚ إحنه ٱَّلله

ْ يَوحَم ٱلح  ٧َعمحلُوا
حَما  َوىَٰ ُثمه َيُعوُدوَن ل ْ َعنح ٱنلهجح حيَن ُنُهوا

لَمح تََر إحََل ٱَّله
َ
أ

ح  َن ب  َعنحُه َوَيَتَنََٰجوح
ْ َيتح ُنُهوا َوَٰنح َوَمعحصح ثحمح َوٱلحُعدح ح

ٱۡلح
 ُ حهح ٱَّلله حَك ب حَما لَمح ُُيَي  ِۖ ِإَوَذا َجآُءوَك َحيهوحَك ب ٱلرهُسولح
 ْۚ حَما َنُقوُل ُ ب ُبَنا ٱَّلله ح ََل ُيَعذ  هحمح لَوح نُفسح

َ
ٓ أ َوَيُقولُوَن ِفح

ُي  حَمصح ۖۡ َفبحئحَس ٱل َنَها لَوح ُبُهمح َجَهنهُم يَصح هَ  ٨َحسح يُّ
َ
أ ا َيَٰٓ

ثحمح  ح
حٱۡلح  ب
ْ ا ْ إحَذا تََنََٰجيحُتمح فَََل َتَتَنََٰجوح حيَن َءاَمُنٓوا ٱَّله

 ۡۖ َوىَٰ ح َوٱتلهقح َبح 
حٱلح اْ ب َيتح ٱلرهُسولح َوتََنََٰجوح َوَٰنح َوَمعحصح ُعدح

َوٱلح
وَن  حٓي إحََلحهح ُِتحَّشُ َ ٱَّله َوىَٰ محَن  ٩َوٱتهُقواْ ٱَّلله إحنهَما ٱنلهجح

ُزنَ  َحح يحَطَٰنح َلح
حهحمح  ٱلشه حَضآر   َولَيحَس ب

ْ حيَن َءاَمُنوا ٱَّله
حْۚ وَ َشيح   بحإحذحنح ٱَّلله

محُنوَن ا إحَله حُمؤح ح ٱل
ح فَلحَيَتَوَّكه  ١٠لََعَ ٱَّلله

ْ ِفح  ُحوا ْ إحَذا قحيَل لَُكمح َتَفسه حيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۖۡ ِإَوذَ  ُ لَُكمح َسحح ٱَّلله ْ َيفح حَمَجَٰلحسح فَٱفحَسُحوا ا قحيَل ٱل
ْ محنُكمح  حيَن َءاَمُنوا ُ ٱَّله فَعح ٱَّلله ْ يَرح وا ْ فَٱنُِشُ وا ٱنُِشُ
َملُوَن َخبحي   حَما َتعح ُ ب ِۚ َوٱَّلله َم َدَرَجَٰت 

وتُواْ ٱلحعحلح
ُ
حيَن أ َوٱَّله

١١ 
 

 

 

 

 

 

هاست اي که خداوند آنچه را که در آسمانمگر نديده

ي داند؟ هيچ سه نفرو آنچه را که در زمين است مي

که خدا نيست که با همديگر رازگويي کنند مگر اين

که خدا چهارمين ايشان است و نه پنج نفري مگر اين

تر از اين ششمين ايشان است و نه کمتر از اين و نه بيش

که خدا با ايشان است در هر کجا که باشند. مگر اين

دهد چرا اند خبرشان ميسپس روز قيامت به آنچه کرده

اي آيا ننگريسته ﴾7﴿همه چيز داناست.  که خداوند به

اند سپس به آنچه از که از نجوي بازداشته شدهبه کساني

گردند و براي انجام گناه و اند بازميآن بازداشته شده

دگير به نجوا دشمنانگي و نافرماني از پيغمبر با هم

اي تو را که نزد تو آيند به گونهپردازند و هنگاميمي

گونه سالم نگفته که خدا تو را بدانگويند سالم مي

گويند: پس چرا خداوند ما را است و در دل خود مي

را دهد؟ دوزخ آنانگوييم عذاب نميبه خاطر آنچه مي

آيند و )آن( بدجايي است. بس است، به آنجا درمي

اي مؤمنان! هرگاه با همديگر به رازگويي  ﴾8﴿

فرماني از پرداختيد براي انجام گناه و دشمنانگي و نا

پيغمبر ارز مگوييد. و به نيکي و پرهيزگاري راز بگوييد 

سوي او برانگيخته و از خداوند پروا بداريد که به

جز اين نيست که رازگويي از  ﴾9﴿شويد. مي

)کارهاي( شيطان است تا مؤمنان را اندوهگين سازد، و 

تواند هيچ زياني به آنان برساند جز به ارادة خداوند نمي

اي مؤمنان!  ﴾11﴿نان بايد بر خدا توکّل کنند. و مؤم

که به شما گفته شد: در مجلس جا باز کنيد، جا هنگامي

باز کنيد، تا خداوند براتيان فراخ گرداند. و چون گفته 

شد: برخيزيد! برخيزيد. اگر چننين کنيد خداوند به 

اي از علم اند و بهرهکساني از شما که ايمان آورده

بخشد، و خداوند به آنچه رگي ميدارند درجات بز

 ﴾11﴿کنيد آگاه است. مي
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 َ ُمواْ َبنيح ح حيَن َءاَمُنٓواْ إحَذا َنََٰجيحُتُم ٱلرهُسوَل َفَقد  َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ْۚ فَإحن  َهُر طح
َ
حَك َخيح  لهُكمح َوأ َٰل ْۚ َذ َُٰكمح َصَدقَة  يََديح ََنحَوى

يمٌ  َ َغُفور  رهحح  فَإحنه ٱَّلله
ْ مح ََتحُدوا

ن  ١٢ له
َ
ُتمح أ َفقح شح

َ
َءأ

َعلُواْ  حذح لَمح َتفح ِۚ فَإ َٰت  َُٰكمح َصَدَق َ يََديح ََنحَوى ُمواْ َبنيح ح ُتَقد 
ةَ  َكوَٰ ْ ٱلزه ةَ َوَءاتُوا لَوَٰ ْ ٱلصه قحيُموا

َ
ُ َعلَيحُكمح فَأ َوتَاَب ٱَّلله

َملُوَن  حَما َتعح ُۢ ب ُ َخبحُي ۚۥْ َوٱَّلله َ َورَُسوََلُ  ٱَّلله
ْ يُعوا طح

َ
 ١٣َوأ

لَمح 
َ
ا ۞أ يحهحم مه

ُ َعلَ َب ٱَّلله اْ َقوحًما َغضح حيَن تََولهوح تََر إحََل ٱَّله
َكذحبح وَُهمح 

لحُفوَن لََعَ ٱلح حنُكمح َوََل محنحُهمح َوَيحح ُهم م 
لَُموَن  يًداۖۡ إحنهُهمح َسآَء  ١٤َيعح ُ لَُهمح َعَذاب ا َشدح َعده ٱَّلله

َ
أ

َملُوَن  ْ َيعح يحَمَٰ  ١٥َما ََكنُوا
َ
ْ أ َُذٓوا واْ ٱَّته َنُهمح ُجنهة  َفَصدُّ

هحني   ح فَلَُهمح َعَذاب  مُّ َ  ١٦َعن َسبحيلح ٱَّلله ّنح ن ُتغح
له
ح َشيح  حَن ٱَّلله َلَُٰدُهم م  وح

َ
َٰلُُهمح َوََلٓ أ َو مح

َ
ْوَلَٰٓئحَك َعنحُهمح أ

ُ
ْۚ أ ا

وَن  ُ َحَُٰب ٱنلهارحِۖ ُهمح فحيَها َخَِٰلح صح
َ
يَوحَم َيبحَعُثُهُم  ١٧أ

ا فَ  ُ ََجحيع  لحُفوَن ََلُۥ َكَما َُيحلحُفوَن لَُكمح ٱَّلله َيحح
بُوَن  َٰذح ََلٓ إحنهُهمح ُهُم ٱلحَك

َ
ِۚ أ ٍء ح َۡ  َٰ نهُهمح لََعَ

َ
َسُبوَن أ َوَيحح

حْۚ  ١٨ َر ٱَّلله َُٰهمح ذحكح نَسى
َ
يحَطَُٰن فَأ يحهحُم ٱلشه

َوَذ َعلَ َتحح ٱسح
يحَطَٰنح هُ 

زحَب ٱلشه ََلٓ إحنه حح
َ
ِۚ أ يحَطَٰنح

زحُب ٱلشه ْوَلَٰٓئحَك حح
ُ
ُم أ

وَن  ُ ۥٓ  ١٩ٱلحَخَِٰسح َ َورَُسوََلُ حيَن ُُيَآدُّوَن ٱَّلله إحنه ٱَّله
حنَي  َذل 

َ ْوَلَٰٓئحَك ِفح ٱۡلح
ُ
ِۚ  ٢٠أ ٓ نَا۠ َورُُسلح

َ
لحََبه أ غح

َ
ُ َۡل  َكَتَب ٱَّلله

َ قَوحيٌّ َعزحيز    ٢١إحنه ٱَّلله
 
 
 
 
 

اي مؤمنان! هرگاه خواستيد با پيامبر نجوا کنيد، پيش   

هايي را بدهيد، اين برايتان بهتر و دقهاز نجوايتان ص

گاه اگر )صدقه( نيابيد )بدانيد که( تر است آنپاکيزه

ترسيد آيا مي ﴾12﴿خداوند آمرزگار مهربان است. 

هايي را بدهيد؟ پس چون که پيش از نجوايتان صدقه

نکرديد و خداوند هم شما را بخشيد، پس نماز را برپاي 

از خداوند و پيغمبرش  داريد و زکات را بپردازيد و

کنيد آگاه است. فرمان بريد و خداوند به آنچه مي

که دوستي کردند با اي به کسانيآيا ننگريسته ﴾13﴿

قومي که خداوند بر آنان خشمگين است! اينان نه از 

شمايند و از آنانند و آگاهانه به دروغ سوگند 

خداوند براي آنان عذابي سخت  ﴾14﴿خورند. مي

 ﴾15﴿کنند!. ه است آنان چه کار بدي ميآماده کرد

اند و مردم را از راه آنان سوگندهايشان را سپري ساخته

اي دارند. خدا بازداشته اند بنابراين، عذاب خوارکننده

اموالشان و فرزندانشان هرگز چيزي از )عذابِ(  ﴾16﴿

خدا را از آنان دفع نخواهد کرد، اينان دوزخيانند و در 

که خداوند همة روزي  ﴾17﴿مانند. دوزخ جاودانه مي

گاه برايش سوگند ياد گرداند آنرا زنده ميآنان

خورند و گمان کنند چنانکه براي شما سوگند ميمي

برند که ايشان داراي چيزي هستند. هان! ايشان مي

شيطان بر آنان چيره گشته،  ﴾18﴿دروغگويانند. 

ان حزب گاه ياد خدا را زا خاطرشان برده است، اينآن

شيطان هستند. هان! قطعاً حزب شيطان زيانکارند. 

که با خدا و پيغمبرش دشمني گمان کسانيبي ﴾19﴿

ترين و خوارترين )مردمان( کنند از زمرة پستمي

خداوند مقرّر داشته است که من و  ﴾21﴿خواهند بود. 

گمان خداوند تواناي شويم. بيپيغمبرانم پيروز مي

 ﴾21﴿پيروزمند است. 
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رح يَُوآدُّوَن َمنح  َوحمح ٱٓأۡلخح
ح َوٱَلح حٱَّلله محُنوَن ب ا يُؤح  ََتحُد قَوحم 

َله
وح 
َ
َنآَءُهمح أ بح

َ
وح أ
َ
َ َورَُسوََلُۥ َولَوح ََكنُٓواْ َءابَآَءُهمح أ َحآده ٱَّلله

حهحُم  وب
ْوَلَٰٓئحَك َكَتَب ِفح قُلُ

ُ
ْۚ أ َيَتُهمح وح َعشح

َ
ََٰنُهمح أ َو إحخح
يه 
َ
يَمََٰن َوأ ح

َٰت  ََتحرحي ٱۡلح لُُهمح َجنه خح حنحُهۖۡ َوُيدح حُروح  م  َدُهم ب
ُ َعنحُهمح  َ ٱَّلله ْۚ رََضح حيَن فحيَها نحَهَُٰر َخَِٰلح

َ محن َِتحتحَها ٱۡلح
ح  زحَب ٱَّلله ََلٓ إحنه حح

َ
حْۚ أ زحُب ٱَّلله ْوَلَٰٓئحَك حح

ُ
ْ َعنحُهْۚ أ َورَُضوا
لحُحوَن  حُمفح   ٢٢ُهُم ٱل

 
 

ح   ُسوَرةُ اَۡلّشح
ح  يمح  ِمۡسِب ٱَّلله  ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح

َعزحيُز 
ِۖ وَُهَو ٱلح ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوَما ِفح ٱۡلح ح َما ِفح ٱلسه ه َسبهَح َّللح
َكحيمُ  ْ محنح  ١ ٱۡلح حيَن َكَفُروا َرَج ٱَّله خح

َ
حٓي أ ُهَو ٱَّله

ن 
َ
حِۚ َما َظَننُتمح أ َّشح

لح ٱۡلح وه
َ
كحَتَٰبح محن دحتََٰيَٰرحهحمح ۡلح

لح ٱلح هح
َ
أ

ْۖۡ َوَظنُّ  ح ََيحرُُجوا حَن ٱَّلله حَعُتُهمح ُحُصوُنُهم م  ان نهُهم مه
َ
ْ أ ٓوا

ْۖۡ َوقََذَف ِفح  ُبوا ُ محنح َحيحُث لَمح َُيحتَسح َُٰهُم ٱَّلله تَى
َ
فَأ

ي  يحدح
َ
يهحمح َوأ يحدح

َ
حأ َبْۚ َُيحرحُبوَن ُبُيوَتُهم ب حهحُم ٱلرُّعح وب

قُلُ
بحَصَٰرح 

َ ْولح ٱۡلح
ُ
أ ْ َيَٰٓ وا ُ َتَبح محنحنَي فَٱعح حُمؤح ََلٓ  ٢ٱل ن َولَوح

َ
 أ

ۖۡ َولَُهمح  َيا نح َبُهمح ِفح ٱلُّ َََلَٓء لََعذه
يحهحُم ٱۡلح

ُ َعلَ َكَتَب ٱَّلله
َرةح َعَذاُب ٱنلهارح   ٣ِفح ٱٓأۡلخح

 
 
 
 
 

آورند گروهي را که به خداوند و روز قيامت ايمان مي

که با خدا و پيغمبرش مخالفت نخواهي يافت با کسي

يا ورزيده است دوستي کنند هرچند پدرانشان 

فرزندانشان يا برادرانشان يا خويشاوندانشان باشند. 

هايشان ايمان را نگاشته اينانند که )خداوند( در دل

است. و را به فيضي از سوي خود توان دادهاست و آنان

ها و آورد که از زير )کاخهايي درميرا به باغآنان

ها رودبارها روان ست و جاودانه در آنجا درختان( آن

ند. خداوند از آنان خشنود است و آنان )نيز( از مانمي

او خشنودند. اينان حزب خدا هستند. هان بدانيد که 

 ﴾22﴿حزب خدا رستگار است. 
 

 سوره حّش
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

ها و آنچه در زمين است خدا را به آنچه در آسمان

او  ﴾1﴿کند و او پيروزمند فرزانه است. پاکي ياد مي

ي است که کافران اهل کتاب را در نخستين خداي

آيي از سرزمينشان بيرون کرد، شما گمان گردهم

بردند برديد که آنان بيرون روند و آنان گمان مينمي

را از )عذاب( خداوند محافظت که دژهايشان آنان

کند پس خداوند از آنجا به سراغشان رفت که مي

اخت به هايشان هراس اندکردند و رد دلگمان نمي

هاي مؤمنان هاي خود و دستاي که با دستگونه

کردند. پس اي خردمندان هاي خويش را ويران ميخانه

اگر خداوند آوارگي را بر آنان مقرّر  ﴾2﴿پند گيريد!. 

کرد و کرد در دنيا ايشان را به عذاب گرفتار مينمي

 ﴾3﴿آنان در آخرت عذاب آتش دوزخ را دارند. 
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نه 
َ
حأ حَك ب َٰل َ َذ ح ٱَّلله ۖۥۡ َوَمن يَُشآق  َ َورَُسوََلُ ْ ٱَّلله ُهمح َشٓاقُّوا

عحَقابح 
يُد ٱلح َ َشدح وح  ٤فَإحنه ٱَّلله

َ
َنٍة أ ح حن َل  ُتم م  َما َقَطعح
زحَي  ُخح ح َوَلح نح ٱَّلله

حَها فَبحإحذح ُصول
ُ
َٰٓ أ حَمًة لََعَ ُتُموَها قَآئ

تََركح
قحنَي  َٰ  ٥ٱلحَََٰٰسح ُ لََعَ فَآَء ٱَّلله

َ
ٓ أ ۦح محنحُهمح َفَمآ َوَما رَُسوَلح

 َ نه ٱَّلله يحهح محنح َخيحل  َوََل رحََكب  َوَلَٰكح
ُتمح َعلَ وحَجفح

َ
أ

ء   ح َۡ ح 
َٰ ُك  ُ لََعَ ْۚ َوٱَّلله َٰ َمن يََشآُء حُط رُُسلَُهۥ لََعَ يَُسل 

ير   لح ٱلحُقَرىَٰ  ٦قَدح هح
َ
ۦح محنح أ َٰ رَُسوَلح ُ لََعَ َفآَء ٱَّلله

َ
ٓ أ ا مه
حلره  َمَسَٰكحنيح فَلحلههح َول

ح ََتََٰمَٰ َوٱل ََبَٰ َوٱَلح حي ٱلحُقرح ُسولح َوَّلح
نحَيآءح  غح

َ َ ٱۡلح بحيلح ََكح ََل يَُكوَن ُدولََۢة َبنيح َوٱبحنح ٱلسه
َُٰكمح  َُٰكُم ٱلرهُسوُل فَُخُذوُه َوَما َنَهى ٓ َءاتَى ْۚ َوَما محنُكمح

يُد ٱلح  َ َشدح ۖۡ إحنه ٱَّلله َ ْ ٱَّلله ْْۚ َوٱتهُقوا  ٧ عحَقابح َعنحُه فَٱنَتُهوا
 محن دحتََٰيَٰرحهحمح 

ْ رحُجوا خح
ُ
حيَن أ رحيَن ٱَّله ُمَهَٰجح

ح حلحُفَقَرآءح ٱل ل
وَن  َٰن ا َوَينُِصُ َو ح َورحضح حَن ٱَّلله  م 

َل  حهحمح يَبحَتُغوَن فَضح َٰل َو مح
َ
َوأ

قُوَن  َٰدح ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلصه
ُ
ۥْٓۚ أ َ َورَُسوََلُ حيَن  ٨ٱَّلله َوٱَّله

يَمَٰ  ح
اَر َوٱۡلح َن محن َقبحلحهحمح ُُيحبُّوَن َمنح َهاَجَر َتَبوهُءو ٱله

وتُواْ 
ُ
ٓ أ ا حمه إحََلحهحمح َوََل ََيحُدوَن ِفح ُصُدورحهحمح َحاَجة  م 

ْۚ َوَمن  حهحمح َخَصاَصة  هحمح َولَوح ََكَن ب نُفسح
َ
َٰٓ أ حُروَن لََعَ ث َوُيؤح

لحُحوَن  حُمفح ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱل
ُ
هۦح فَأ سح  ٩يُوَق ُشحه َنفح

 
 
 

 
 

 

 

 

 

ان خاطر است که آنان با خدا و پيغمبرش دشمني اين بد

اند و هرکس که با خداوند دشمني ورزد )بداند ورزيده

هر درخت  ﴾4﴿که( خداوند سخت کيفر است. 

هايش برجاي ها و ريشهخرمايي که بريديد يا بر پايه

گذاشتيد به فرمان خداوند بوده است و تا بدکاران را 

ه خداوند از )اموال( و آنچ ﴾5﴿خوار و رسوا گرداند. 

آنان بر پيغمبرش ارزاني داشت شما اسبان و شتراني را 

ايد بلکه خداوند پيامبرانش براي آن به تاخت درنياورده

گرداند وخداوند بر را بر هرکس که بخواهد چيره مي

آنچه خداوند از )اموال(  ﴾6﴿هر چيزي تواناست. 

تعلّق به ها به پيغمبرش ارزاني داشت ماهالي اين آبادي

خدا و پيغمبر و خويشاوندان )پيغمبر(  و يتميان و 

بينوايان و در راه ماندگان است تا تنها درميان 

ثروتمندانِ شما دست به دست نگردد. و آنچه که 

را بگيريد و از آنچه که شما را پيغعمبر به شما بدهد آن

دارد باز آييد. و از خداوند بترسيد از آن باز مي

)همچنين  ﴾7﴿ند سخت کيفر است. گمان خداوبي

هايشان غنائم( از آن فقراي مهاجريني است که از خانه

اند از خداوند فضل و خشنودي و اموالشان رانده شده

دهند. اينانند جويند و خدا و پيغمبرش را ياري ميمي

که پيش از آنان خانه و و کساني ﴾8﴿که راستگويند. 

يز( در دلشان جاي کاشنه را آماده کردند و ايمان )ن

سوي آنان هجرت کنند دوست گرفت، کساني را که به

هاي خود از آنچه )به مهاجران( دارند، و در دلمي

اند احساس نيازي نکنند و )ديگران را( بر خودشان داده

دهند هرچند که خود سخت نيازمند باشند. و ترجيح مي

که از آزمندي نفس خويش مصون باشند اينانند کساني

 ﴾9﴿ه رستگارند. ک
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فحرح نَلَا  هحمح َيُقولُوَن َربهَنا ٱغح دح حيَن َجآُءو محنُۢ َبعح َوٱَّله
يَمَٰنح َوََل ََتحَعلح ِفح  ح

حٱۡلح حيَن َسَبُقونَا ب
حَنا ٱَّله َٰن َو حخح َوۡلح

يٌم  حيَن َءاَمُنواْ َربهَنآ إحنهَك رَُءوف  رهحح حَّله  ل 
حَنا غحَل   وب

 ١٠قُلُ
لَمح تََر إحََل 

َ
حيَن ۞أ حهحُم ٱَّله َٰن َو حخح  َيُقولُوَن ۡلح

ْ حيَن نَاَفُقوا ٱَّله
رَُجنه  ُتمح نَلَخح رحجح خح

ُ
حنح أ كحَتَٰبح لَئ

لح ٱلح هح
َ
ْ محنح أ َكَفُروا

حلحُتمح  ا ِإَون قُوت بَد 
َ
َحًدا أ

َ
يُع فحيُكمح أ َمَعُكمح َوََل نُطح

بُوَن  َٰذح َهُد إحنهُهمح لََك ُ يَشح نهُكمح َوٱَّلله ح  ١١نَلَنُِصَ نح لَئ
ْ ََل  حلُوا حن قُوت  ََل ََيحرُُجوَن َمَعُهمح َولَئ

ْ رحُجوا خح
ُ
أ

َبََٰر ُثمه ََل  دح
َ وُهمح ََلَُولُّنه ٱۡلح حن نهَِصُ وَنُهمح َولَئ يَنُِصُ

وَن  حْۚ  ١٢يُنَِصُ حَن ٱَّلله َبة  ِفح ُصُدورحهحم م  َشدُّ رَهح
َ
نُتمح أ

َ
َۡل

َقُهوَن  نهُهمح قَوحم  َله َيفح
َ
حأ حَك ب َٰل يَُقَٰتحلُونَُكمح  ََل  ١٣َذ

ُسُهم 
ح
ِْۢۚ بَأ وح محن َوَرآءح ُجُدر

َ
َنٍة أ َصه ى ُمُّ ََجحيًعا إحَله ِفح قُر 

حَك  َٰل ِۚ َذ َٰ ا َوقُلُوُبُهمح َشِته ْۚ َِتحَسُبُهمح ََجحيع  يد  بَيحَنُهمح َشدح
قحلُوَن  نهُهمح قَوحم  َله َيعح

َ
حأ حيَن محن َقبحلحهحمح  ١٤ب

َكَمَثلح ٱَّله
ۖۡ َذاقُو ا م  قَرحيب  َلح

َ
رحهحمح َولَُهمح َعَذاٌب أ مح

َ
َكَمَثلح  ١٥اْ َوَباَل أ

ا َكَفَر قَاَل  ُفرح فَلَمه نَسَٰنح ٱكح ح
حَلح يحَطَٰنح إحذح قَاَل ل

ٱلشه
َ َربه ٱلحَعَٰلَمحنَي  َخاُف ٱَّلله

َ
ٓ أ حنَك إحّن ح ح بَرحٓيء  م 

 ١٦إحّن 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

که پس از )مهاجرين و انصار( آمدند و کساني

پروردگارا! ما و برادران ما را که در ايمان گويند: مي

هاي ما هيچ اند بيامرز و در دلآوردن از ما پيشي گرفته

اند قرار مده، که ايمان آوردهاي در حقّ کسانيکينه

آيا به  ﴾11﴿پروردگارا! تويي که بخشندة مهرباني. 

اي که به برادران کافر خود از اهل منافقفان ننگريسته

: هرگاه شما را بيرون کنند ما هم با شما گويندکتاب مي

بيرون خواهيم آمد و در حقّ شما هرگز از کسي فرمان 

بريم، و اگر با شما جنگ و پيکار شود قطعاً شما را نمي

دهد که آنان رسانيم. و خداوند گواهي ميياري مي

اگر اخراج شوند با آنان بيرون  ﴾11﴿دروغگو هستند. 

کارزار شود به آنان ياري روند و اگر با آنان نمي

رسانند و اگر همه به کمک و ياريشان بروند پشت نمي

 ﴾12﴿گاه ياري نخواهند شد. گريزند آنکنند و ميمي

هاي ايشان بيش از هراس آنان قطعاً هراس شما در سينه

از خداست، اين بدان خاطر است که آنان قومي هستند 

صورت  آنان هرگز با شما به ﴾13﴿فهمند. که نمي

دسته جمعي جز در پس دژهاي محکم و يا از پشت 

جنگند. عداوت و جنگشان درميان ديوارها نمي

بيني حال آنکه خودشان سخت است، ايشان را متّحد مي

هايشان پراکنده است. اين بدان خاطر است که آنان دل

)وصف  ﴾14﴿ورزند. گروهي هستند که خرد نمي

اندکي پيش از آنان  اينان( چون داستان کساني است که

بودند، طعم کارشان را چشيدند و آنان عذابي دردناک 

مانند داستان شيطان چون به انسان گفت:  ﴾15﴿دارند. 

کفر ورز، پس چون کفر ورزيدند گفت: من از تو 

ترسم. بيزارم، من از خداوند، پروردگار جهانيان مي

﴿16﴾ 
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نهُهَما ِفح ٱنله 
َ
ٓ أ َٰقحَبَتُهَما حَك فَََّكَن َع َٰل ْۚ َوَذ يحنح فحيَها َ ارح َخَِٰلح
َٰلحمحنَي  ْ ٱلظه ُؤا َ  ١٧َجَزَٰٓ ْ ٱَّلله ْ ٱتهُقوا حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 َ ْۚ إحنه ٱَّلله َ ْ ٱَّلله َمتح لحَغد ِۖ َوٱتهُقوا ا َقده س  مه َنُظرح َنفح َوتلح
َملُوَن  حَما َتعح ُۢ ب ْ  ١٨َخبحُي حيَن نَُسوا ْ َكٱَّله  َوََل تَُكونُوا

ُقوَن  ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلحَََٰٰسح
ُ
ْۚ أ نُفَسُهمح

َ
َُٰهمح أ نَسى

َ
َ فَأ ََل  ١٩ٱَّلله

َحَُٰب  صح
َ
َنهةحِۚ أ َحَُٰب ٱۡلح صح

َ
َحَُٰب ٱنلهارح َوأ صح

َ
َتوحٓي أ يَسح

حُزوَن  َفآئ
َنهةح ُهُم ٱلح َٰ  ٢٠ٱۡلح َا َهََٰذا ٱلحُقرحَءاَن لََعَ نَزنلح

َ
لَوح أ

ح  َتَصد  ا مُّ ع  َتُهۥ َخَٰشح يح
َ
حْۚ َجَبل  لهَرأ َيةح ٱَّلله حنح َخشح َع  م 

ُرونَ  حلنهاسح لََعلهُهمح َيَتَفكه حُبَها ل َثَُٰل نَۡضح مح
َ حلحَك ٱۡلح  ٢١ َوت

َهََٰدةحِۖ  َغيحبح َوٱلشه
َٰلحُم ٱلح حي ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَوۖۡ َع ُ ٱَّله ُهَو ٱَّلله

يُم  َمَُٰن ٱلرهحح حي ََلٓ إحَلََٰه إحَله  ٢٢ُهَو ٱلرهحح ُ ٱَّله  ُهَو ُهَو ٱَّلله
َعزحيُز 

حُمَهيحمحُن ٱلح محُن ٱل حُمؤح َلَُٰم ٱل وُس ٱلسه حَملحُك ٱلحُقدُّ ٱل
حُكوَن  ا يُّشح ح َعمه ْۚ ُسبحَحََٰن ٱَّلله ُ ح ُمَتَكَب 

ح َبهاُر ٱل ُهَو  ٢٣ٱۡلح
 ِۚ َّنَٰ ُسح َمآُء ٱۡلح سح

َ ۖۡ ََلُ ٱۡلح حُر ُمَصو 
ح َارحُئ ٱل

ُ ٱلحَخَٰلحُق ٱبلح ٱَّلله
َمَٰ  حُح ََلُۥ َما ِفح ٱلسه َعزحيُز يَُسب 

ِۖ وَُهَو ٱلح ۡرضح
َ َوَٰتح َوٱۡلح

َكحيُم   ٢٤ٱۡلح
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

پس سرانجام هردوي آنان اين شد که هردوي آنان در 

آتش )دوزخ( باشند، در آن جاودانه خواهند بود، و 

اي مؤمنان! از خدا  ﴾17﴿جزاي ستمکاران اين است. 

بترسيد و هرکسي بايد بنگرد که چه چيزي را براي فردا 

گمان رستاده است. و از خداوند بترسيد، بيپيش ف

و مانند  ﴾18﴿کنيد آگاه است. خداوند به آنچه مي

کساني نباشيد که خدا را از ياد بردند در نتيجه )خداوند 

نيز( خودشان را از ياد خودشان برد اينان که بدکارند. 

دوزخيان با بهشتيان برابر نيستند، بهشتيانند که  ﴾19﴿

اگر اين قرآن را بر کوهي نازل  ﴾21﴿رستگارند. 

کنان و از هم را از ترس خدا کرنشکرديم همانا آنمي

ها را براي مردمان بيان ديدي، و اين مثالپاشيده مي

اوست خدايي  ﴾21﴿داريم تا که ايشان بينديشند. مي

که هيچ معبود به حقّي جز او نيست، دانندة نهان و 

اوست خدايي  ﴾22﴿آشکار. اوست بخشايندة مهربان. 

که هيچ معبود به حقّي جز او نيست، او فرمانروا، منزّه و 

دهنده و امنيّت بخشنده، محافظ و عيب و نقص، امانبي

مراقب، قدرتمند و چيره، بزرگوار و شکوهمند و واال 

مقام و فرازمند است. پاک است خداوند از آنچه شرک 

 اوست خداوند، آفريدگار نو آفرينِ ﴾23﴿آورند. مي

ها هاي نيک از آن اوست، آنچه در آسمانصورتگر. نام

کند، و او پيروزمند و زمين است او را به پاکي ياد مي

 ﴾24﴿فرزانه است. 
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 َتحَنةح ُسوَرةُ الُممح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

حي وََعُدوهكُ   َعُدو 
ْ ُذوا ْ ََل َتتهخح حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ مح َيَٰٓ

حَما   ب
ْ ةح َوَقدح َكَفُروا حَمَوده حٱل ُقوَن إحََلحهحم ب

َآَء تُلح َلح وح
َ
أ

ن 
َ
ح َُيحرحُجوَن ٱلرهُسوَل ِإَويهاُكمح أ َق 

حَن ٱۡلح َجآَءُكم م 
ا ِفح  َهَٰد  ُتمح جح حُكمح إحن ُكنُتمح َخرَجح ح َرب  حٱَّلله  ب

ْ محُنوا تُؤح
وَن إحََلح  ُّ ِۚ تُِسح نَا۠ َسبحيلح َوٱبحتحَغآَء َمرحَضاِتح

َ
ةح َوأ حَمَوده حٱل هحم ب

َعلحُه محنُكمح  ْۚ َوَمن َيفح لَنُتمح عح
َ
ٓ أ َفيحُتمح َوَما خح

َ
ٓ أ حَما لَُم ب عح

َ
أ

بحيلح   َسَوآَء ٱلسه
إحن َيثحَقُفوُكمح يَُكونُواْ   ١َفَقدح َضله

نََتُهم  حسح ل
َ
َيُهمح َوأ يحدح

َ
ْ إحََلحُكمح أ َدآء  َوَيبحُسُطٓوا عح

َ
لَُكمح أ

وٓءح وَ  حٱلسُّ ُفُروَن ب ْ لَوح تَكح وا لَن تَنَفَعُكمح  ٢َودُّ
ُل  صح ْۚ يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح َيفح َلَُٰدُكمح وح

َ
رحَحاُمُكمح َوََلٓ أ

َ
أ

ي   َملُوَن بَصح حَما َتعح ُ ب ْۚ َوٱَّلله قَدح ََكنَتح  ٣بَيحَنُكمح
ۥٓ إحذح قَالُواْ  حيَن َمَعُه ٓ إحبحَرَٰهحيَم َوٱَّله َوٌة َحَسَنة  ِفح سح

ُ
لَُكمح أ
ُبُدوَن محن ُدونح لحَقوح  ا َتعح ْ محنُكمح َومحمه محهحمح إحنها بَُرَٰٓءُؤا

حُكمح َوَبَدا بَيحَنَنا َوَبيحَنُكُم ٱلحَعَدََٰوةُ  نَا ب ح َكَفرح ٱَّلله
َل  ۥٓ إحَله قَوح َدهُ ح وَحح حٱَّلله  ب

ْ محُنوا َٰ تُؤح بًَدا َحِته
َ
َضآُء أ َغح َوٱبلح

فحَرنه  َتغح سح
َ
بحيهح َۡل

َ
لحُك لََك محَن إحبحَرَٰهحيَم ۡلح مح

َ
ٓ أ لََك َوَما

ء ِۖ ره  ح َۡ ح محن  نَبحَنا ٱَّلله
َ
حَنا ِإَوََلحَك أ بهَنا َعَليحَك تََوُكه

ُي  حَمصح حيَن  ٤ِإَوََلحَك ٱل حَّله َربهَنا ََل ََتحَعلحَنا فحتحَنة  ل 
َكحيُم  َعزحيُز ٱۡلح

نَت ٱلح
َ
ٓۖۡ إحنهَك أ فحرح نَلَا َربهَنا ْ َوٱغح َكَفُروا

٥ 
 
 
 

 

 ه ممتحنهسور
 

 به نام خداوند بخشندة مهربان
 

اي مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خويش را به دوستي 

کنيد درحاليکه نگيريد. شما نسبت بديشان محبّت مي

آنان به حقّ و حقيقي ايمان ندارند که براي شما آمده 

است. پيغمبر و شما را به خاطر ايمان آوردن به خدا که 

رانند. ر و ديارتان( بيرون ميپروردگارتان است )از شه

اگر شما براي جهاد در راه من و کسب خوشنوديم 

ايد )با آنان دوستي نکنيد( در نهان با آنان بيورن آمده

کنيد درحاليکه من نسبت به هرچه پنهان دوستي مي

تر هستم. هرکس از سازيد آگاهداريد يا آشکار ميمي

نحرف گشته شما چنين کاري را بکند از راستاي راه م

شوند اگر کافران شما را بيابند دشمنتان مي ﴾1﴿است. 

سوي شما به بدي هاي خود را بهو دستان و زبان

 ﴾2﴿گشايند و دوست دارند که کفر ورزيد. مي

خويشاوندانتان و فرزندانتان روز قيامت سودي به 

حالتان نخواهند بخشيد. روز قيامت خدا درميانتان 

کرد و خداوند به آنچه قضاوت و داوري خواهد 

راستي که برايتان در ابراهيم و به ﴾3﴿کنيد بيناست. مي

آنانکه با او همراه بودند سرمشقي نيکوست. چون به 

جاي خدا قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه به

ايم و بين ما و پرستيد بيزاريم، به شما کفر ورزيدهمي

است تا  شما براي هميشه دشمني و کينه پديد آمده

که تنها به خداوند ايمان آوريد، مگر گفتة ابراهيم اين

به پدرش  که )گفت:( برايت آمرزش خواهم خواست 

و در برابر خداوند برايت اختيار چيزي را ندارم. 

سوي تو ايم و رو بهپروردگارا! بر تو توکّل کرده

پروردگارا!  ﴾4﴿سوي توست. ايم و بازگشت بهنهاده

فتنه و ابتالي کافران مگردان، و ما را ما را دستخوش 

 ﴾5﴿اي. بيامرز، پروردگارا! تويي که پيروزمند فرزانه
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حَمن ََكَن يَرحُجواْ  َوةٌ َحَسَنة  ل  سح
ُ
ُكمح فحيهحمح أ

لََقدح ََكَن لَ
 ُّ َغّنح
َ ُهَو ٱلح  فَإحنه ٱَّلله

ْۚ َوَمن َيَتَوله َر َوحَم ٱٓأۡلخح َ َوٱَلح ٱَّلله
َمحيُد  َ ۞َعََس  ٦ٱۡلح ن ََيحَعَل بَيحَنُكمح َوَبنيح

َ
ُ أ ٱَّلله

ُ َغُفور   ْۚ َوٱَّلله ير  ُ قَدح ْۚ َوٱَّلله ة  َوده حنحُهم مه ُتم م  حيَن ََعَديح ٱَّله
يم   حيَن لَمح يَُقَٰتحلُوُكمح  ٧ رهحح ُ َعنح ٱَّله َُٰكُم ٱَّلله  َينحَهى

َله
وهُ  ن َتََبُّ

َ
حن دحتََٰيَٰرحُكمح أ حينح َولَمح َُيحرحُجوُكم م  مح ِفح ٱل 
طحنيَ  سح حُمقح َ ُُيحبُّ ٱل ْۚ إحنه ٱَّلله  إحََلحهحمح

ْ ُطٓوا سح إحنهَما  ٨ َوُتقح
حينح  وُكمح ِفح ٱل 

ََٰتلُ حيَن َق ُ َعنح ٱَّله َُٰكُم ٱَّلله َينحَهى
ن 
َ
ُكمح أ َراجح َٰٓ إحخح

حن دحتََٰيَٰرحُكمح َوَظََٰهُرواْ لََعَ رَُجوُكم م  خح
َ
َوأ

ْوَلَٰٓ 
ُ
هُهمح فَأ ْۚ َوَمن َيَتَول َٰلحُموَن تََولهوحُهمح  ٩ئحَك ُهُم ٱلظه

محَنَُٰت  حُمؤح ْ إحَذا َجآَءُكُم ٱل حيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۖۡ فَإحنح  ُم بحإحيَمَٰنحهحنه
لَ عح
َ
ُ أ ۖۡ ٱَّلله ُنوُهنه َتحح َرَٰت  فَٱمح ُمَهَٰجح

ارحِۖ ََل  ُكفه
ُعوُهنه إحََل ٱلح محَنَٰت  فَََل تَرحجح ُتُموُهنه ُمؤح َعلحمح

ههُ  ل   ل ْْۚ ُهنه حح نَفُقوا
َ
آ أ ۖۡ َوَءاتُوُهم مه مح َوََل ُهمح َُيحلُّوَن لَُهنه

ٓ َءاتَيحُتُموُهنه  ن تَنكحُحوُهنه إحَذا
َ
َوََل ُجَناَح َعلَيحُكمح أ

َكَوافحرح َوسح 
حعحَصمح ٱلح  ب

ْ ُكوا سح ْۚ َوََل ُتمح ُجورَُهنه
ُ
ْ َمآ أ لُوا

ُتمح َولحيَسح  نَفقح
َ
َٰلحكُ أ ْْۚ َذ نَفُقوا

َ
ٓ أ ْ َما ح لُوا ُم ٱَّلله مح ُحكح

ُ َعلحيٌم َحكحيم   ۖۡ َوٱَّلله ِإَون فَاتَُكمح  ١٠َُيحُكُم بَيحَنُكمح
ارح َفَعاَقبحُتمح َف  ُكفه

ُكمح إحََل ٱلح َوَٰجح زح
َ
حنح أ ء  م  ح اتُواْ َۡ

 َ ْ ٱَّلله ُقوا ْْۚ َوٱته نَفُقوا
َ
ٓ أ حثحَل َما َوَُٰجُهم م  زح

َ
حيَن َذَهَبتح أ ٱَّله
حهۦح مُ  نُتم ب

َ
حٓي أ محُنوَن ٱَّله  ١١ؤح
 
 
 
 

راستي در آنان برايتان سرمشقي نيکوست براي کسي هب
)از شما( که به )لقاي( خدا و روز قيامت اميدوار است 
و هرکس رويگردان شود )بداند که( خداوند همو 

نزديک است که خداوند  ﴾6﴿ نياز و ستوده است.بي
ايد دوستي که با آنان دشمني داشتهبين شما و کساني

د آورد و خداوند تواناست و خداوند آمرزگار پدي
که با شما خداوند شما را از کساني ﴾7﴿ مهربان است.

هايتان بيرون اند و شما را از خانهدر )کار( دين نجنگيده
دارد که به آنان نيکي کنيد و در حقّ اند باز نمينکرده

گمان خداوند دادگران را آنان به داد رفتار نماييد، بي
دارد تنها شما را از کساني باز مي ﴾8﴿دارد. يدوست م

اند و شما را از که در )کار( دين با شما جنگيده
اند و بر اخراجتان )ديگران را( هايتان بيرون کردهخانه

را دوست بداريد، و که آناناند، از آنپشتيباني کرده
که ستمکارند.  که آنان را دوست بدارند آنانندکساني

ايد! چون زنان مؤمن که ايمان آوردهاي کساني ﴾9﴿
 -را بيازمائيد هجرت کردند و به نزد شما آمدند آنان

را زناني پس اگر آنان -خداوند به ايمانشان داناتر است 
را به کافران برنگردانيد نه داديد آنان يصمؤمن تشخ

اينان )= زنان مؤن( براي آنان )=کافران( حاللند و نه 
اي اينان )زنان مؤمن( حاللند و آنچه آنان )= کافران( بر

اند به آنان بدهيد، ون کرده را مردان )کافر( هزينه
هايشان را به آنان گناهي بر شما نيست که چون مهريه

را به زني بگيريد و به عقد زنان کافر تمسک بدهيد آنان
ايد بطلبيد و )کافران نيز( دهرد و آنچه را هزينه کيمجوي

اند بطلبند اين حکم خداست، ه کردهبايد آنچه را هزين
. کند و خداوند داناي فرزانه استبين شما حکم مي

سوي و اگر کسي از همسرانتان )رهسپار( به ﴾11﴿
گاه )کافران را( کيفر داديد کافران از دستتان برفت آن

که  )و اموالشان را به غنيمت گرفتيد( به آنان
چه قدار آناند به مسوي کفار( رفتههمسرانشان )به

اند بپردازيد و از خدايي بترسيد که شما به هزينه کرده
 ﴾11﴿او ايمان داريد. 
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ن 
َ
َٰٓ أ َنَك لََعَ محَنَُٰت ُيَبايحعح ُمؤح

ح ُّ إحَذا َجآَءَك ٱل َها ٱنلهبح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ح َشيح  حٱَّلله َن ب
حكح  يُّشح

نحنَي َوََل َله َن َوََل يَزح حقح ا َوََل يَِسح
َلَٰ  وح
َ
ُتلحَن أ َ َيقح ََتحيَنُهۥ َبنيح َتَٰن  َيفح حُبهح تحنَي ب

ح
َدُهنه َوََل يَأ

ُروف   يَنَك ِفح َمعح رحُجلحهحنه َوََل َيعحصح
َ
يهحنه َوأ يحدح

َ
أ

يم   َ َغُفور  رهحح ْۚ إحنه ٱَّلله َ فحرح لَُهنه ٱَّلله َتغح ُهنه َوٱسح  ١٢َفَبايحعح
ْ قَوحمً  ا ْ ََل َتَتَولهوح حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ ُ َيَٰٓ َب ٱَّلله ا َغضح

اُر محنح  حَس ٱلحُكفه َرةح َكَما يَئ حُسواْ محَن ٱٓأۡلخح يحهحمح قَدح يَئ
َعلَ

ُقُبورح 
َحَٰبح ٱلح صح

َ
  ١٣أ
 
 

ح  ف    ُسوَرةُ الصه
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

َعزحيُز 
ِۖ وَُهَو ٱلح ۡرضح

َ َمََٰوَٰتح َوَما ِفح ٱۡلح ح َما ِفح ٱلسه ه َسبهَح َّللح
حَم َتُقولُوَن َما ََل  ١كحيُم ٱۡلحَ  ْ ل حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َعلُوَن  ْ َما ََل  ٢َتفح ن َتُقولُوا
َ
ح أ ًتا عحنَد ٱَّلله َكَُبَ َمقح

َعلُوَن  حيَن يَُقَٰتحُلوَن ِفح َسبحيلحهۦح  ٣َتفح
َ ُُيحبُّ ٱَّله إحنه ٱَّلله

رحُصوص   نهُهم ُبنحَيَٰن  مه
َ
ا َكأ اَل ُموََسَٰ ِإَوذح قَ  ٤َصف  

ّن ح رَُسوُل 
َ
لَُموَن أ ُذونَّنح َوقَد تهعح حَم تُؤح لحَقوحمحهۦح تََٰيََٰقوحمح ل

ُ ََل  ْۚ َوٱَّلله ُ قُلُوَبُهمح َزاَغ ٱَّلله
َ
ْ أ ا َزاُغٓوا ۖۡ فَلَمه ح إحََلحُكمح ٱَّلله
قحنَي  دحي ٱلحَقوحَم ٱلحَََٰٰسح  ٥َيهح

 

 

 

 

 

که زنان مؤمن پيش تو بيايند و اي پيغمبر! هنگامي

که چيزي را شريک خواهند با تو بيعت کنند بر اينب

خدا نسازند و دزدي نکنند و مرتکب زنا نشوند و 

فرزندانشان را نکشند و بهتاني را که با آن )از روي 

دروغ( فرزندي را به شوهرانشان نسبت دهند درميان 

نياورند و در کارهاي نيک )از فرمان( تو سرپيچي 

زخداوند براي آنان آمرزش نکنند با آنان بعيت کن، و ا

 ﴾12﴿گمان خداوند آمرزگار مهربان است. بخواه. بي

ايد! گروهي را به دوستي که ايمان آوردهاي کساني

نگيريد که خدا بر آنان خشمگين است، آنان از آخرت 

نااميد  -چنانکه  کافران از گورخفتگان نااميدند  -

 ﴾13﴿اند. شده
 

 سوره صف
 

 ة مهربانخداوند بخشندبه نام 
 

 

ها و آنچه در زمين است خدا را به آنچه در آسمان

اي  ﴾1﴿کند و او توانمند فرزانه است. پاکي ياد مي

گوئيد که ايد! چرا چيزي را ميکه ايمان آوردهکساني

پس ناپسند است در نزد  ﴾2﴿دهيد؟. انجام نمي

 ﴾3﴿دهيد. خداوند چيزي را بگوئيد که انجام نمي

دارد که در راه د کساني را دوست ميراستي خداونبه

کنند، گويي بنايي استوارند. او صف بسته پيکار مي

و آنگاه که موسي به قومش گفت: اي قوم من! ﴾ 4﴿

دانيد من دهيد حال آنکه به درستي ميچرا مرا آزار مي

که به سوي شما هستم؟!. پس هنگاميفرستادة خدا به

شان را منحرف هايانحراف گرايش يافتند خداوند دل

کند. ساخت و خداوند گروه بدکاران را هدايت نمي

﴿5﴾ 
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َٰٓءحيَل إحّن ح رَُسوُل  َر ٓ إحسح ََٰبّنح َيَم تََٰي ِإَوذح قَاَل عحيََس ٱبحُن َمرح
َٰةح  َرى َ يََديه محَن ٱتلهوح حَما َبنيح ا ل  ق  ح َصد  ح إحََلحُكم مُّ ٱَّلله

ِتح محنُۢ َبعحدحي ٱسح 
ح
حرَُسول  يَأ ُۢا ب َ ح ا َوُمبَّش  َُدۖۡ فَلَمه ۡحح

َ
ۥٓ أ ُمُه
بحني   ر  مُّ حح  َهََٰذا سح

ْ حَنَٰتح قَالُوا َي 
حٱبلح َوَمنح  ٦َجآَءُهم ب

َعَٰٓ إحََل  َب وَُهَو يُدح ح ٱلحَكذح ىَٰ لََعَ ٱَّلله ََتَ نح ٱفح ُم محمه
لَ ظح
َ
أ

َٰلحمحنَي  ي ٱلحَقوحَم ٱلظه دح ُ ََل َيهح ِۚ َوٱَّلله َٰمح َل حسح
يُرحيُدوَن  ٧ٱۡلح

فح  ُطح ْ نُ َلح ۦح َولَوح َكرحَه وا ُ ُمتحمُّ نُورحه َٰهحهحمح َوٱَّلله َو
فح
َ
حأ ح ب وَر ٱَّلله

َٰفحُروَن  ُهَدىَٰ َودحينح  ٨ٱلحَك
ح حٱل رحَسَل رَُسوََلُۥ ب

َ
حٓي أ ُهَو ٱَّله

حُكوَن  ُمّشح
ح حهۦح َولَوح َكرحهَ ٱل

حينح ُُك   ٱل 
هحَرهُۥ لََعَ ُظح ح َلح َق 

 ٩ٱۡلح
ْ َهلح  حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ َٰ تحَجََٰرة   َيَٰٓ ُدلُُّكمح لََعَ

َ
أ
م   َلح
َ
حنح َعَذاٍب أ يُكم م  ۦح  ١٠تُنجح ح َورَُسوَلح حٱَّلله محُنوَن ب تُؤح

 ْۚ ُكمح نُفسح
َ
َٰلحُكمح َوأ َو مح

َ
حأ ح ب َوتَُجَٰهحُدوَن ِفح َسبحيلح ٱَّلله

لَُموَن  َٰلحُكمح َخيح  لهُكمح إحن ُكنُتمح َتعح فحرح لَُكمح  ١١َذ َيغح
لح  خح َٰت  ََتحرحي محن َِتحتحَها ُذنُوَبُكمح َوُيدح ُكمح َجنه

ُز  حَك ٱلحَفوح َٰل ِۚ َذ ن  َٰتح َعدح حَبة  ِفح َجنه َن َطي  نحَهَُٰر َوَمَسَٰكح
َ ٱۡلح

يُم  ح َوَفتحح   ١٢ٱلحَعظح حَن ٱَّلله َرىَٰ ُِتحبُّوَنَهاۖۡ نَِصح  م  خح
ُ
َوأ

محنحنَي  حُمؤح ح ٱل ح ُۗ َوبَّش  حيَن َءاَمُنواْ ُكونُ  ١٣قَرحيب  َها ٱَّله يُّ
َ
أ ٓواْ َيَٰٓ

ح  َحَوارحي 
حلح َيَم ل ح َكَما قَاَل عحيََس ٱبحُن َمرح نَصاَر ٱَّلله

َ
َن أ

حۖۡ  نَصاُر ٱَّلله
َ
ََوارحيُّوَن ََنحُن أ

حۖۡ قَاَل ٱۡلح نَصارحٓي إحََل ٱَّلله
َ
َمنح أ
ۖۡ َف  حَفة  آئ َٰٓءحيَل َوَكَفَرت طه َر ٓ إحسح حنُۢ بَّنح  م 

حَفة  آئ اَمَنت طه
حيَن َءامَ  نَا ٱَّله يهدح

َ
حهح فَأ َٰ َعُدو 

ْ لََعَ  َظَٰهحرحيَن ُنوا
ْ َبُحوا صح

َ
مح فَأ

١٤ 
 
 
 
 

اسرائيل! من گاه که عيسي پسر مريم گفت: اي بنيو آن

سوي شما هستم و توراتي را که پيش از فرستادة خدا به

کنم و به پيغمبري که بعد از من من آمده تصديق م

دهم. پس چون با آيد و نام او حمد است مژده ميمي

سوي آنان آمد گفتند: اين جادويي آشکار ها بهمعجزه

که بر خداوند و کيست ستمگارتر از کسي ﴾6﴿است. 

شود و بنند درحاليکه به اسالم فراخوانده ميدروغ مي

 ﴾7﴿کند. خداوند گروه ستمکاران را هدايت نمي

خواهند با سخنان خود نور خدا را فرونشانند و مي

هرچند کافران  کنندة نور خود استخداوند کامل

اوست خدايي که پيغمبرش را با  ﴾8﴿ناخوش دارند. 

را بر همة اديان چيره هدايت و دين حقّ فرستاد تا آن

اي  ﴾9﴿گرداند، هرچند مشرکان ناخوش دارند. 

ايد! آيا شما را بر تجارتي که ايمان آوردهکساني

رهنمون شوم که شما را از عذاب دردناک نجات 

داوند و پيغمبرش ايمان آوريد و به خ ﴾11﴿دهد؟. مي

هايتان جهاد کنيد، اگر بدانيد در راه خدا با اموال و جان

تا گناهانتان را برايتان  ﴾11﴿اين برايتان بهتر است. 

ها هايي درآورد که از زير )کاخبيامرزد و شما را به باغ

هاي پاکيزه و درختان آن( رودها روان است. و جايگاه

ن به دست آوريد، اين است هاي جاودادر بهشت

و )نعمتي( ديگر )به شما  ﴾12﴿کاميابي بزرگ. 

داريد پيروزي از سوي را دوست ميدهد( که آنمي

خداوند و فتحي نزديک است و به مؤمنان مژده ده. 

اي مؤمنان! ياوران )دين( خدا باشيد چنانکه  ﴾13﴿

عيسي پسر مريم به حواريان گفت: ياوران من )در 

وي خدا چه کساني هستند؟ حواريان سدعوت( به

گاه گروهي از گفتند: ما ياوران )دين( خدائيم، آن

اسرايئل ايمان آوردند و گروهي کفر ورزيدند در بني

نهايت مؤمنان را بر دشمنانشان توان داديم و پيروز 

 ﴾14﴿شدند. 
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 ُسوَرةُ اُۡلُمَعةح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ح  ه حُح َّللح حَملحكح يَُسب  ۡرضح ٱل
َ َمََٰوَٰتح َوَما ِفح ٱۡلح  َما ِفح ٱلسه

َكحيمح  َعزحيزح ٱۡلح
وسح ٱلح حي َبَعَث ِفح  ١ٱلحُقدُّ ُهَو ٱَّله

ح  حي  م 
ُ حيهحمح ٱۡلح

يحهحمح َءاتََٰيَٰتحهۦح َوُيَزك 
حنحُهمح َيتحلُواْ َعلَ َن رَُسوَل  م 

َمَة ِإَون ََكنُواْ  حكح حُمُهُم ٱلحكحَتََٰب َوٱۡلح َفح َوُيَعل 
محن َقبحُل لَ

بحني   ْۚ وَُهَو  ٢َضَلَٰل  مُّ حهحمح َحُقواْ ب
ا يَلح َوَءاَخرحيَن محنحُهمح لَمه

َكحيُم  َعزحيُز ٱۡلح
ْۚ  ٣ٱلح تحيهح َمن يََشآُء ح يُؤح ُل ٱَّلله حَك َفضح َٰل َذ

يمح  لح ٱلحَعظح َفضح
ُ ُذو ٱلح حيَن ُۡح حلُواْ  ٤َوٱَّلله َمَثُل ٱَّله

ََٰة ُثمه لَمح َُيح  َرى ُۢاْۚ ٱتلهوح َفاَر سح
َ
حَمارح َُيحمحُل أ

وَها َكَمَثلح ٱۡلح
محلُ

ْ أَِب بُوا حيَن َكذه حئحَس َمَثُل ٱلحَقوحمح ٱَّله ُ ََل ب حْۚ َوٱَّلله تََٰيَٰتح ٱَّلله
َٰلحمحنيَ  دحي ٱلحَقوحَم ٱلظه حيَن َهاُدٓواْ  ٥ َيهح َها ٱَّله يُّ

َ
أ قُلح َيَٰٓ
ح محن ه َآُء َّللح َلح وح

َ
نهُكمح أ

َ
ُتمح أ ْ دُ  إحن زََعمح  ونح ٱنلهاسح َفَتَمنهُوا

قحنَي  حَموحَت إحن ُكنُتمح َصَٰدح حَما  ٦ٱل بََدُۢا ب
َ
ۥٓ أ نَُه َوََل َيَتَمنهوح
َٰلحمحنَي  حٱلظه ُۢ ب ُ َعلحيُم ْۚ َوٱَّلله يهحمح يحدح

َ
َمتح أ قُلح إحنه  ٧قَده

ۖۡ ُثمه تَُردُّوَن  وَن محنحُه َفإحنهُهۥ ُمَلَٰقحيُكمح حي تَفحرُّ
حَموحَت ٱَّله ٱل

حَما ُكنُتمح  إحََلَٰ  حُئُكم ب َهََٰدةح َفُينَب  َغيحبح َوٱلشه
َٰلحمح ٱلح َع
َملُوَن    ٨َتعح

 
 
 
 

 
 
 

 

 سوره َجعه
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

چه در زمين است، خداوند، ها و آنچه در آسمانآن

فرمانرواي پاک و پيروزمند و فرزانه را به پاکي ياد 

س که درميان دراوست کسي ﴾1﴿کنند. مي

ناخواندگان پيغمبري از خود آنان برانگيخت که آياتش 

دارد و به آنان را پاک ميخوانند و آنانرا بر آنان مي

آموزد، هرچند که پيش از اين در کتاب و حکمت مي

و ديگراني از آنان که  ﴾2﴿. گمراهي آشکار بودند

اند و او پيروزمند فرزانه است. هنوز به ايشان نپيوسته

را به هرکس که بخواهد ل خداست، آناين فض ﴾3﴿

 ﴾4﴿دهد و خداوند داراي فضل بزرگ است. مي

داستان آنان که )حکم( تورات بر آنان تکليف شد 

سپس )چنانکه بايد( رعايش نکردند مانند داستان 

کشد. چه هايي بر دوش ميدرازگوشي است که کتاب

بد است داستان گروهي که آيات خدا را دروغ 

خداوند گروه ستمکاران را هدايت  انگاشتند! و

پنداريد که بگو: اي يهوديان! اگر مي ﴾5﴿کند. نمي

شما دوستان خدا هستيد نه ديگر مردمان پس اگر 

خاطر آنچه و به ﴾6﴿راستگوئيد آرزوي مرگ کنيد. 

را آرزو نخواهند کرد و اند هرگز آناز پيش فرستاده

: آن بگو ﴾7﴿خداوند به )حال( ستمکاران داناست. 

گريزيد )بدانيد( که آن به شما مرگي که از آن مي

خواهد رسيد سپس به )نزد( داناي نهان و آشکار 

چه گاه شما را به )حقيقت( آنشويد آنبازگردانده مي

  ﴾8﴿سازد. ايد آگاه ميکردهمي
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ةح محن يَوحمح  لَوَٰ حلصه ْ إحَذا نُودحَي ل حيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ
ُمُ  َٰلحُكمح ٱۡلح َيحَعْۚ َذ

ْ ٱبلح ح َوَذُروا رح ٱَّلله
ْ إحََلَٰ ذحكح ا َعوح َعةح فَٱسح

لَُمونَ  َيتح  ٩ َخيح  لهُكمح إحن ُكنُتمح َتعح حَذا ُقضح فَإ
ح  لح ٱَّلله  محن فَضح

ْ َتُغوا ۡرضح َوٱبح
َ ْ ِفح ٱۡلح وا ُ ةُ فَٱنتَّشح لَوَٰ ٱلصه

لحُحوَن  ا لهَعلهُكمح ُتفح َ َكثحي  ْ ٱَّلله اْ  ١٠َوٱذحُكُروا وح
َ
ِإَوَذا َرأ

ْۚ قُلح َما  ا حم   إحََلحَها َوتََرُكوَك قَآئ
ْ ٓوا ًوا ٱنَفضُّ وح لَهح

َ
حَجََٰرةً أ ت

 ُ ُ َخيح حَجََٰرةحِۚ َوٱَّلله وح َومحَن ٱتل  هح
حَن ٱلله ح َخيح  م  عحنَد ٱَّلله

َٰزحقحنَي    ١١ٱلره
 

 ُسوَرةُ الُمَنافحُقونَ 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

حُۗ إحذَ  َهُد إحنهَك لَرَُسوُل ٱَّلله ْ نَشح حُمَنَٰفحُقوَن َقالُوا ا َجآَءَك ٱل
حُمَنَٰفحقحنَي  َهُد إحنه ٱل ُ يَشح لَُم إحنهَك لَرَُسوَُلُۥ َوٱَّلله ُ َيعح َوٱَّلله

بُوَن  َٰذح ْ َعن  ١لََك وا يحَمََٰنُهمح ُجنهة  فََصدُّ
َ
ْ أ َُذٓوا ٱَّته
حْۚ إحنهُهمح َسآَء َما َملُوَن  َسبحيلح ٱَّلله ْ َيعح حَك  ٢ََكنُوا َٰل َذ

حهحمح َفُهمح ََل  وب
َٰ قُلُ نهُهمح َءاَمُنواْ ُثمه َكَفُرواْ َفُطبحَع لََعَ

َ
حأ ب

َقُهوَن  ۖۡ ِإَون  ٣َيفح َساُمُهمح جح
َ
ُبَك أ َتُهمح ُتعحجح يح

َ
۞ِإَوَذا َرأ

َسنهَدة ۖۡ  نهُهمح ُخُشب  مُّ
َ
ۖۡ َكأ حهحمح ل َمعح لحَقوح  تَسح

ْ َيُقولُوا
ْۚ  َُيحَسُبونَ  َذرحُهمح ْۚ ُهُم ٱلحَعُدوُّ فَٱحح يحهحمح

ُكه َصيحَحٍة َعلَ
َفُكوَن  َٰ يُؤح ّنه

َ
ۖۡ أ ُ ََٰتلَُهُم ٱَّلله   ٤َق

 
 

 

 

 

ايد! چون در روز جمعه براي که ايمان آوردهاي کساني

نماز ندا داده شد به ياد خدا بشتابيد و خريد و فروش را 

گاه آن ﴾9﴿رها کنيد اگر بدانيد اين برايتان بهتر است. 

چون نماز گزارده شد، در زمين پراکنده شويد و از 

فضل خدا بجوئيد و خداوند را بسيار ياد کنيد تا شما 

و چون تجارت و سرگرمي ببينند  ﴾11﴿رستگار شويد. 

کنند. سوي آن پراکنده شده و تو را ايستاده رها ميبه

چه نزد خداوند است از سرگرمي و تجارت بگو: آن

دهندگان است. اوند بهترين روزيبهتر ست و خد

﴿11﴾  
 

 

 سوره منافقون
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

گويند: گواهي آيند ميکه منافقان نزد تو ميهنگامي

داند که تو دهيم که تو پيغمبر خدايي. و خداوند ميمي

دهد که باشي، و خداوند گواهي ميفرستادة خدا مي

هاي خود را سپر ندآن سوگ ﴾1﴿منافقان دروغگويند. 

راستي بد گاه از راه خدا بازداشتند، بهقرار دادند، آن

اين بدان خاطر است  ﴾2﴿کنند. است آنچه آنان مي

هايشان که ايمان آوردند سپس کفر ورزيدند پس بر دل

که و هنگامي ﴾3﴿يابند. مهر نهاده شد و آنان درنمي

دارد، و اميهايشان تو را به شگفتي وبيني بدنرا ميآنان

دهي، آنان انگار اگر بگويند به گفتة آنان گوش فرا مي

هائي هستند که تکيه داده شده باشند. هر فريادي تخته

اند. پس از آنان پندارند، آنان دشمنرا بر ضد خود مي

برحذر باش! خدايشان بکشد از )حق( به کجا گردانده 

  ﴾4﴿شوند؟. مي
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 َ اْ ِإَوَذا قحيَل لَُهمح َتَعال وح ح لَوه فحرح لَُكمح رَُسوُل ٱَّلله َتغح ْ يَسح ا وح
وَن  ُ َبح َتكح سح وَن وَُهم مُّ َتُهمح يَُصدُّ يح

َ
 ٥رُُءوَسُهمح َوَرأ

فحرح لَُهمح لَن  َتغح مح لَمح تَسح
َ
َفرحَت لَُهمح أ َتغح سح

َ
يحهحمح أ

َسَوآٌء َعلَ
دحي ٱلحَقوحَم ٱلحَََٰٰ  َ ََل َيهح ْۚ إحنه ٱَّلله ُ لَُهمح فحَر ٱَّلله قحنَي َيغح  ٦سح

َٰ َمنح عحنَد رَُسولح 
ْ لََعَ حيَن َيُقولُوَن ََل تُنفحُقوا ُهُم ٱَّله

ۡرضح 
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح حُن ٱلسه ح َخَزآئ ه ُۗ َوَّللح

ْ وا َٰ يَنَفضُّ ح َحِته ٱَّلله
َقُهونَ  حُمَنَٰفحقحنَي ََل َيفح نه ٱل حن  ٧ َوَلَٰكح َيُقولُوَن لَئ

رحجَ  يَنةح ََلُخح َمدح
ح َنآ إحََل ٱل ح رهَجعح ه ْۚ َوَّللح َذله

َ َعزُّ محنحَها ٱۡلح
َ نه ٱۡلح

حُمَنَٰفحقحنَي ََل  نه ٱل محنحنَي َوَلَٰكح حلحُمؤح ۦح َول حرَُسوَلح ةُ َول ٱلحعحزه
لَُموَن  هحُكمح  ٨َيعح

ْ ََل تُلح حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َعلح  حْۚ َوَمن َيفح رح ٱَّلله
َلَُٰدُكمح َعن ذحكح وح

َ
َٰلُُكمح َوََلٓ أ َو مح

َ
أ
 َٰ وَن َذ ُ ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلحَخَِٰسح

ُ
حَك فَأ ا  ٩ل ْ محن مه نفحُقوا

َ
َوأ

حَموحُت  َحَدُكُم ٱل
َ
َ أ ِتح

ح
ن يَأ

َ
حن َقبحلح أ َنَُٰكم م 

َرزَقح
َق  ده صه

َ
َجل  قَرحيب  فَأ

َ
ٓ إحََلَٰٓ أ تَّنح رح خه

َ
ََلٓ أ ح لَوح َفَيُقوَل َرب 

نَي  َٰلححح حَن ٱلصه ُكن م 
َ
ُ َنفح  ١٠َوأ َر ٱَّلله ح ًسا إحَذا َولَن يَُؤخ 

َملُوَن  حَما َتعح ُۢ ب ُ َخبحُي ْۚ َوٱَّلله َجلَُها
َ
 ١١َجآَء أ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

و چون به آنان گفته شود: بياييد تا پيغمبر خدا برايتان 

را پيچانند و آنانآمرزش بخواهد، سرهايشان را مي

براي  ﴾5﴿گردانند. بيني که مستکبرانه روي ميمي

اهي و چه آمرزش آنان يکسان چه برايشان آمرزش بخو

نخواهي، هرگز خدا ايشان را نخواهد بخشيد. خداوند 

آنان  ﴾6﴿دهد. قطعاً مردمان فاسق را هدايت نمي

گويند: بر آنان که نزد پيغمبر خدا کسانيند که مي

هستند انفاق مکنيد تا پخش و پراکنده شوند. 

هاي آسمان و زمين از آن خدا است ولي گنجينه

گويند: اگر به مدينه مي ﴾7﴿فهمند. منافقان نمي

تر اشخاص خوار و بازگرديم به يقين افراد گرامي

کنند حال آنکه عزت از آن جا بيرون ميناتوان را از آن

دانند. خدا و رسول و مؤمنان است ولي منافقان نمي

ايد! اموال و اوالدتان که ايمان آوردهاي کساني ﴾8﴿

که چنين کند شما را از ياد خدا غافل نکند و هرکس 

و از چيزهايي که به شما  ﴾9﴿آنانند که زيانکارند. 

که مرگ يکي از شما ايم انفاق کيند پيش از آنداده

دررسد و بگويد: پروردگارا! اي کاش مرا تا مدّتي 

دادم و از اندختي تا صدقه مياندک به تأخير مي

و خداوند هرگز )مرگ(  ﴾11﴿شدم. رستگاران مي

اندازد و فرا رسد به تأخير نمي کسي را چون اجلش

 ﴾11﴿کنيد آگاه است. چه ميخداوند به آن
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 ُسوَرةُ اتلهَغابُنح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

حُملحُك  ِۖ ََلُ ٱل ۡرضح
َ َمََٰوَٰتح َوَما ِفح ٱۡلح ح َما ِفح ٱلسه ه حُح َّللح يَُسب 

ء   ح َۡ ح 
َٰ ُك  ُدۖۡ وَُهَو لََعَ َمح يٌر  َوََلُ ٱۡلح حي  ١قَدح ُهَو ٱَّله

حَما  ُ ب ْۚ َوٱَّلله محن  ؤح َخلََقُكمح فَمحنُكمح ََكفحر  َومحنُكم مُّ
ٌي  َملُوَن بَصح ح  ٢َتعح َق 

حٱۡلح ۡرَض ب
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح َخلََق ٱلسه

ُي  حَمصح ۖۡ ِإَوََلحهح ٱل َسَن ُصَوَرُكمح حح
َ
َرُكمح فَأ لَُم  ٣َوَصوه َيعح

ۡر
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح وَن َوَما َما ِفح ٱلسه ُّ لَُم َما تُِسح ضح َوَيعح

ُدورح  حَذاتح ٱلصُّ ُۢ ب ُ َعلحيُم لحُنوَنْۚ َوٱَّلله تحُكمح  ٤ُتعح
ح
لَمح يَأ

َ
أ

رحهحمح  مح
َ
ْ َوَباَل أ ْ محن َقبحُل فََذاقُوا حيَن َكَفُروا ْ ٱَّله َنَبُؤا

م   َلح
َ
تحيهحمح  ٥َولَُهمح َعَذاٌب أ

ح
نهُهۥ ََكنَت تهأ

َ
حأ حَك ب َٰل َذ

 َ حٱبلح ُدوَنَنا فََكَفُرواْ رُُسلُُهم ب بََّش  َيهح
َ
ْ أ حَنَٰتح َفَقالُٓوا ي 

ٌّ َۡححيد   ُ َغّنح ْۚ َوٱَّلله ُ َّن ٱَّلله َتغح ۖۡ وهٱسح
ْ حيَن  ٦َوتََولهوا زََعَم ٱَّله

ح تَلُبحَعَُّنه ُثمه   بََلَٰ َوَرَب 
ْْۚ قُلح ن لهن ُيبحَعُثوا

َ
ْ أ َكَفُرٓوا

حَك  َٰل ْۚ َوَذ حَما َعمحلحُتمح ي   تَلُنَبهُؤنه ب ح يَسح امحُنواْ َف  ٧لََعَ ٱَّلله
َملُوَن  حَما َتعح ُ ب ْۚ َوٱَّلله َا

نَزنلح
َ
حٓي أ ۦح َوٱنلُّورح ٱَّله ح َورَُسوَلح حٱَّلله ب

حَك يَوحُم  ٨ َخبحي   َٰل عحِۖ َذ َمح
َوحمح ٱۡلح يَوحَم ََيحَمُعُكمح َلح

حرح  ا يَُكف  َملح َصَٰلحح  ح َوَيعح حٱَّلله محنُۢ ب ٱتلهَغابُنح  َوَمن يُؤح
ح  َٰت  ََتحرحي محن َِتحتحَها َعنحُه َسي  ُه َجنه

لح خح حهۦح َوُيدح ات
يُم  ُز ٱلحَعظح حَك ٱلحَفوح َٰل اْۚ َذ بَد 

َ
حيَن فحيَهآ أ نحَهَُٰر َخَِٰلح

َ  ٩ٱۡلح
 

 

 
 
 

 سوره تغابن
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

چه در زمين است خدا را به ها و آنآنچه در آسمان
ايي از آن اوست و ستايش کنند، فرمانروپاکي ياد مي

او  ﴾1﴿)نيز( او راست و او بر هر کاري تواناست. 
گاه گروهي از خدايي است که شما را آفريده است آن

چه اند و خداوند به آنشما کافر و گروهي از شما مؤمن
ها و زمين را به حقّ آسمان ﴾2﴿کنيد بيناست. مي

هاي آفريده و شما را صورتگري کرده است و شکل
سوي شما را خوب و زيبا نموده است و بازگشت به

ها و زمين است چه را که در آسمانآن ﴾3﴿اوست. 
چه را که سازيد و آنچه را که نهان ميداند و آنمي

ها آگاه داند و خداوند به راز دلسازيد ميآشکار مي
آيا خبر آنان که پيش از اين کافر بودند به  ﴾4﴿. است

نان و بال کار خود را چشيدند و شما نرسيده است؟ آ
اين بدان جهت  ﴾5﴿عذابي دردناک )در پيش( دارند. 

بود که رسوالنشان با معجزات نزد آنان آمدند و گفتند: 
گاه کفر ورزيدند و کنند؟ آنآيا بشري ما را هدايت مي

نيازي نمود و روي گرداندند و خداوند اظهار بي
ران گمان کاف ﴾6﴿نياوز ستوده است. خداوند بي

برند که برانگيخته نخواهند شد، بگو: آري! سوگند مي
به پروردگارم! به يقين برانگيخته خواهيد شد سپس از 

کرديد به شما خبر خواهند داد و اين کار چه ميآن
پس به خدا و پيغمبر او و  ﴾7﴿براي خدا آسان است. 

ايم ايمان بياوريد و خداوند به نوري که نازل کرده
که )خداوند( هنگامي ﴾8﴿کنيد آگاه است. يچه مآن

شما را در روز گردهمائي جمع آورد، آن روز، روز 
که به خداوند ايمان بياورد و زيانمندي است و کسي

سازد و به هايش را از او دور ميکار شايسته کند بدي
ها و درختان( گرداند که از زير )کاخهايي داخل ميباغ

ه در آنجا همواره آن رودبارها جاري است ک
 ﴾9﴿اند. اين است کاميابي بزرگ. جاودانه
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بُواْ أَِب ْ َوَكذه حيَن َكَفُروا َحَُٰب َوٱَّله صح
َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
ٓ أ تََٰيَٰتحَنا

ُي  حَمصح حئحَس ٱل ۖۡ َوب حيَن فحيَها َصاَب  ١٠ٱنلهارح َخَِٰلح
َ
ٓ أ َما
ح  حٱَّلله محنُۢ ب حُۗ َوَمن يُؤح  بحإحذحنح ٱَّلله

يَبٍة إحَله صح دح محن مُّ  َيهح
ٍء َعلحيم   ح َۡ ح 

حُكل  ُ ب ۚۥْ َوٱَّلله َبُه
َ  ١١قَلح ْ ٱَّلله يُعوا طح

َ
َوأ

ََلَُٰغ  َا ٱبلح َٰ رَُسونلح حنهَما لََعَ حُتمح فَإ
ْۚ فَإحن تََوَله يُعواْ ٱلرهُسوَل طح

َ
َوأ

ُمبحنُي 
ح ح  ١٢ٱل

ح فَلحَيَتَوَّكه  ُهَوْۚ َولََعَ ٱَّلله
ُ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ٱَّلله

محُنونَ  حُمؤح ْ إحنه محنح  ١٣ ٱل حيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ْۚ ِإَون  َذُروُهمح ا لهُكمح فَٱحح ُكمح َعُدو   َلَٰدح وح
َ
ُكمح َوأ َوَٰجح زح

َ
أ

يٌم  َ َغُفور  رهحح فحُرواْ فَإحنه ٱَّلله َفُحواْ َوَتغح ُفواْ َوتَصح  ١٤َتعح
ُ عح  ْۚ َوٱَّلله َلَُٰدُكمح فحتحَنة  وح

َ
َٰلُُكمح َوأ َو مح

َ
ٓ أ َما ٌر إحنه جح

َ
ۥٓ أ نَدهُ

يم   يُعواْ  ١٥َعظح طح
َ
َمُعواْ َوأ ُتمح َوٱسح َتَطعح َ َما ٱسح فَٱتهُقواْ ٱَّلله

هۦح  سح ُۗ َوَمن يُوَق ُشحه َنفح ُكمح نُفسح
َ
ح ا ۡل  ْ َخيح  نفحُقوا

َ
َوأ

لحُحوَن  حُمفح ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱل
ُ
َ قَرحًضا  ١٦فَأ ْ ٱَّلله رحُضوا إحن ُتقح

ُه لَُكمح َويَ  ا يَُضَٰعحفح ُ َشُكوٌر َحَسن  ْۚ َوٱَّلله فحرح لَُكمح غح
َكحيُم  ١٧َحلحيٌم  َعزحيُز ٱۡلح

َهََٰدةح ٱلح َغيحبح َوٱلشه
َٰلحُم ٱلح   ١٨َع

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

که کفر روزيدند و آيات ما را دروغ انگاشتند و کساني

اند و بد جايگاهي اند، در آن جاودانهايشان دوزخي

 رسد وهيچ مصيبتي جز به حکم خدا نمي ﴾11﴿است. 

هرکس به خدا ايمان بياورد خدا دل او را هديات 

از خدا و  ﴾11﴿کند و خداوند به همه چيز داناست. مي

پيغمبر اطاعت کنيد و اگر رويگردان شويد بر فرستادة 

خداوند  ﴾12﴿جز رساندن پيام آشکار و روشن نيست. 

است که جز او معبود به حقي نيست، پس مؤمنان بايد 

که ايمان اي کساني ﴾13﴿س. بر خدا توکل کنند و ب

راستي بعضي از همسران و فرزندانتان ايد! بهآورده

دشمن شما هستند پس، از آنان برحذر باشيد، و اگر 

پوشي نمائيد و ببخشيد )بدانيد( که عفو کنيد و چشم

جز اين نيست  ﴾14﴿خداوند آمرزگار مهربان است. 

نزد که اموالتان و فرزندانتان ماية آزمون هستند و 

پس تا حدي که  ﴾15﴿خداوند پاداش بزرگي است. 

توايند از خدا بترسيد و بشنويد و اطاعت کنيد و مي

که از انفاق نمائيد که براي خودتان بهتر است و کساني

بخل نفس خويش مصون باشند اينانند که رستگارند. 

را برايتان اگر به خداوند قرض الحسنه بدهيد آن ﴾16﴿

آمرزد و خداوند ازد و شما را ميسچندين برابر مي

او آگاه از نهان و آشکار  ﴾17﴿سپاسگزار بردبار است. 

 ﴾18﴿است )و( پيروزمند فرزانه است. 
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ََلقح   ُسوَرةُ الطه
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

حُقوُهنه لحعحده  حَسآَء َفَطل  ُتُم ٱلن  ُّ إحَذا َطلهقح َها ٱنلهبح يُّ
َ
أ تحهحنه َيَٰٓ

ۖۡ ََل َُّتحرحُجوُهنه محنُۢ  َ َربهُكمح ۖۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ةَ عحده
ُصواْ ٱلح حح

َ
َوأ

حَنة ِۚ  َبي  َشة  مُّ حَََٰٰحح تحنَي ب
ح
ن يَأ

َ
ٓ أ َن إحَله حهحنه َوََل ََيحرُجح ُبُيوت

ح َفَقدح َظلََم  حْۚ َوَمن َيَتَعده ُحُدوَد ٱَّلله حلحَك ُحُدوُد ٱَّلله َوت
ۚۥْ ََل تَدح  َسُه ا َنفح ر  مح

َ
حَك أ َٰل َد َذ ُث َبعح َ ُُيحدح رحي َلَعله ٱَّلله

وح  ١
َ
ُروٍف أ حَمعح ُكوُهنه ب سح مح

َ
َجلَُهنه َفأ

َ
َن أ حَذا بَلَغح فَإ

حنُكمح  ل  م   َذَويح َعدح
ْ هحُدوا شح

َ
ُروف  َوأ حَمعح فَارحقُوُهنه ب

حهۦح َمن ََكَن  َٰلحُكمح يُوَعُظ ب حْۚ َذ ه َهََٰدةَ َّللح  ٱلشه
ْ قحيُموا

َ
َوأ

محنُ  ُۥ  يُؤح َ ََيحَعل َله رحِۚ َوَمن َيتهقح ٱَّلله َوحمح ٱٓأۡلخح
ح َوٱَلح حٱَّلله ب

ا  ح  ٢َُمحرَج  ُبْۚ َوَمن َيَتَوَّكه زُقحُه محنح َحيحُث ََل َُيحتَسح َوَيرح
حۚۦْ قَدح َجَعَل  رحه مح

َ
َ َبَٰلحُغ أ ۥْٓۚ إحنه ٱَّلله ُبُه ح َفُهَو َحسح لََعَ ٱَّلله

ا  ر  ء  قَدح ح َۡ ح 
ُ لحُك  َٰٓ وَ  ٣ٱَّلله يضح  ـ ح ٱله حَمحح َن محَن ٱل حسح يَئ

ُهر  
شح
َ
ََٰثُة أ ُتُهنه ثََل تَبحُتمح فَعحده حُكمح إحنح ٱرح حَسآئ

محن ن 
 َٰٓ ن  ـ ح َوٱله

َ
َجلُُهنه أ

َ
َالح أ ۡحح

َ ْوَلَُٰت ٱۡلح
ُ
َنْۚ َوأ لَمح َُيحضح

ۦح  رحه مح
َ
ُۥ محنح أ َ ََيحَعل َله ْۚ َوَمن َيتهقح ٱَّلله َن َۡححلَُهنه يََضعح

ا  َ  ٤يُِسح  ْۚ َوَمن َيتهقح ٱَّلله ۥٓ إحََلحُكمح نَزََلُ
َ
ح أ ُر ٱَّلله مح

َ
حَك أ َٰل َذ
ح  حرح َعنحُه َسي  ًرا يَُكف  جح

َ
ۥٓ أ مح ََلُ ظح حهۦح َوُيعح  ٥ات

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 سوره طَلق
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

را اي پيغمبر! وقتي که خواستيد زنان را طالق دهيد آنان

الق دهيد و عدّه را بشماريد در وقت فرا رسيدن عدّه ط

را از و از خداوند، پروردگارتان پروا بداريد. آنان

هايشان بيرون نکنيد و آنان هم بيرون نروند مگر خانه

آنکه کار زشتِ آشکاري را مرتکب شوند و اين حدود 

خداوند است و هرکس از حدود خداوند تجاوز کند 

، چه دانيدر حقيقت بر خود ستم کرده است. تو نمي

بسا خداوند بعد از آن امري )ديگر( درميان آورد. 

اي آنان به پايانش که مدّت عدّهو هنگامي ﴾1﴿

را به نيکي نگاه داريد يا به نيکي از نزديک شد آنان

آنان جدا شويد و دو مرد عادل از ميانتان گواه بگيريد 

و گواهي را براي )رضاي( خدا ادا کنيد. اين چيزي 

به خداوند و روز قيامت ايمان دارد  کهاست  که کسي

که از خداوند پروا بدارد شود و کسيبدان پند داده مي

و به او از  ﴾2﴿برايش راه رهايي قرار خواهد داد. 

کند روزي خواهد داد. و جايي که فکرش را نمي

که بر خداوند توکل کند همو او را بس است. کسي

تحقيق  کند. بهگمان خداوند حکمش را اجرا ميبي

اي مقرّر کرده است. خداوند براي هر چيزي اندازه

که از عادت ماهيانه نااميدند اگر شکّ و زناني ﴾3﴿

کرديد، عدة آنان سه ماه است و )نيز( آنانکه به سن 

اند. و عدة زنان باردار وضع حمل است. و حيض نرسيده

هرکس از خدا بترسد و پرهيزگاري کند خدا برايش در 

اين فرمان خدا است  ﴾4﴿پديد آورد. کارش آساني 

را براي شما فرستاده است و هرکس از خدا که آن

زدايد و به او پاداشي بزرگ بترسد گناهانش را از او مي

 ﴾5﴿خواهد داد. 
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ُكمح َوََل  دح حن وُجح كحُنوُهنه محنح َحيحُث َسَكنُتم م  سح
َ
أ

ْۚ ِإَون ُكنه  يحهحنه
ْ َعلَ حُقوا َُضي  وُهنه تلح ْوَلَٰتح َۡححل   تَُضٓارُّ

ُ
أ

َن  ۡرَضعح
َ
ْۚ فَإحنح أ َن َۡححلَُهنه َٰ يََضعح يحهحنه َحِته

ْ َعلَ نفحُقوا
َ
فَأ

ِۖ لَُكمح َف  ُروف  حَمعح ْ بَيحَنُكم ب تَمحُروا
ح
ُجورَُهنه َوأ

ُ
اتُوُهنه أ

َرىَٰ  ِإَون خح
ُ
ۥٓ أ ُع ََلُ ُتمح فََسَُتحضح ُنفحقح ُذو  ٦َتَعاََسح َلح

حن َسَعتحهحۖۦۡ َومَ  آ  نَسَعة  م  يحهح رحزحُقُهۥ فَلحُينفحقح محمه
َر َعلَ قُدح

 ْۚ ََٰها ٓ َءاتَى ًسا إحَله َما ُ َنفح حُف ٱَّلله ْۚ ََل يَُكل  ُ َُٰه ٱَّلله َءاتَى
ا  َد ُعِسح  يُِسح  ُ َبعح َعُل ٱَّلله َيٍة  ٧َسَيجح حن قَرح حن م  ي 

َ
َوَكأ

َساب ا  حَها َورُُسلحهۦح َفَحاَسبحَنََٰها حح رح َرب  مح
َ
َعَتتح َعنح أ

ا شَ  ر  بحَنََٰها َعَذاب ا نُّكح ا وََعذه يد  َفَذاقَتح َوَباَل  ٨دح
ا  ً رحَها ُخِسح مح

َ
َٰقحَبُة أ رحَها َوََكَن َع مح

َ
ُ لَُهمح  ٩أ َعده ٱَّلله

َ
أ

حيَن  َبَٰبح ٱَّله
لح
َ ْولح ٱۡلح

ُ
أ َ َيَٰٓ ْ ٱَّلله اۖۡ فَٱتهُقوا يد  َعَذاب ا َشدح

ر   ُ إحََلحُكمح ذحكح نَزَل ٱَّلله
َ
ْْۚ قَدح أ رهُسوَل  َيتحلُواْ  ١٠ا َءاَمُنوا

حيَن َءاَمُنواْ  رحَج ٱَّله ُخح ح
حَنَٰت  َل  ح ُمَبي  يحُكمح َءاتََٰيَٰتح ٱَّلله

َعلَ
ِۚ َوَمن  َمَٰتح إحََل ٱنلُّورح

لُ َٰلحَحَٰتح محَن ٱلظُّ ْ ٱلصه وََعمحلُوا
َٰت  ََتحرحي  ُه َجنه

لح خح ا يُدح َملح َصَٰلحح  ح َوَيعح حٱَّلله محنُۢ ب يُؤح
نحَهَٰ 
َ ُ محن َِتحتحَها ٱۡلح َسَن ٱَّلله حح

َ
اۖۡ قَدح أ بَد 

َ
حيَن فحيَهآ أ ُر َخَِٰلح

حي َخلََق َسبحَع َسَمََٰوَٰت  َومحَن  ١١ََلُۥ رحزحقًا  ُ ٱَّله ٱَّلله
 َ نه ٱَّلله

َ
ْ أ لَُمٓوا َعح ُر بَيحَنُهنه تلح مح

َ ُل ٱۡلح ۖۡ يَتَََنه ۡرضح محثحلَُهنه
َ ٱۡلح

حَ 
َ
َ قَدح أ نه ٱَّلله

َ
ير  َوأ ء  قَدح ح َۡ ح 

َٰ ُك  ٍء لََعَ ح َۡ ح 
حُكل  اَط ب

 ١٢عحلحَمُۢا 
 
 
 
 

را در جايي سکونت دهيد که خود سکنا داريد و آنان

به آنان زيان نرسانيد تا در تنگنايشان قرار دهيد. اگر 

باردار باشند به آنان نفقه دهيد تا آنکه وضع حمل 

کنند. پس اگر )فرزندتان( را براي شما شير دهند مي

ر را به نيکي فرمان دهيد. مزدشان را بپردازيد و همديگ

و اگر به دشواري افتاديد )بايد( زني ديگر )به 

بايد دارا از  ﴾6﴿ درخواست( او )=شوهر( شير دهد.

اش تنگ دارايي خود نفقه دهد و کسي )هم( که روزي

است انفاق چه خداوند به او دادهشده است بايد از آن

 کس را جز بدان اندازه که به اوکند، خداوند هيچ

کند. به درستي خداوند پس از است مکلف نميداده

و  ﴾7﴿سختي و ناخوشي آسايش پديد خواهد آورد. 

چه بسيار )اهالي( شهرهايي که از فرمان پروردگارشان 

گاه به سختي از و )فرمان( رسول او سرپيچي کردند آن

آنان حساب کشيديم و به عذابي سخت عذابشان 

ا چشيدند و سرانجام پس و بال کار خود ر ﴾8﴿کرديم. 

خداوند براي آنان عذابي  ﴾9﴿کارشان زيان بود. 

سخت آماده کرده است. پس اي خردمندان مؤمن! از 

راستي خداوند به سوي شما کتاب خدا بترسيد، به

و پيغمبري )را به ميانتان آورده  ﴾11﴿. فرستاده است

خواند تا است( که آيات خدا را به روشني برايتان مي

اند از که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده راآنان

که به سوي نور بيرون آورد، و کسيها بهتاريکي

خداوند ايمان دارد و کار شايسته انجام دهد )خداوند( 

هاي( آن هايي که از زير )درختان و کاخاو را به باغ

رودها روان است درخواهد آورد که هميشه در آن 

خداوند روزي او را نيک  راستي کهاند. بهجاودانه

خداوند همان است که هفت  ﴾11﴿گردانده است. 

را در زمين آفريده است، فرمان آسمان را و همانند آن

آيد تا بدانيد که خداوند بر هر کاري ها فرود ميبين آن

 ﴾12﴿تواناست و آگاهي او همه چيز ار فراگرفته است. 
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 رحيمح ُسوَرةُ اتلهحح 
ح ٱلره  يمح ِمۡسِب ٱَّلله  ِنَٰمۡح ٱلرهحح

ُ لََكۖۡ تَبحَتغح  َحله ٱَّلله
َ
ٓ أ حُم َما حَم ُِتَر  ُّ ل َها ٱنلهبح يُّ

َ
أ َيَٰٓ

يم   ُ َغُفور  رهحح َكْۚ َوٱَّلله َوَٰجح زح
َ
قَدح فََرَض  ١َمرحَضاَت أ

ۖۡ َوُهَو  َُٰكمح لَى ُ َموح ْۚ َوٱَّلله يحَمَٰنحُكمح
َ
ُ لَُكمح َِتحلهَة أ ٱَّلله
َكحيُم  هۦح ِإَو ٢ٱلحَعلحيُم ٱۡلح َوَٰجح ُّ إحََلَٰ َبعحضح َزح ََسه ٱنلهبح

َ
ذح أ

ُ َعلَيحهح َعرهَف  َهَرهُ ٱَّلله ظح
َ
حهۦح َوأ تح ب

َ
ا َنبهأ ا فَلَمه يث  َحدح

حهۦح َقالَتح  َها ب
َ
ا َنبهأ ِۖ فَلَمه َرَض َعنُۢ َبعحض  عح

َ
َضُهۥ َوأ َبعح

َبحُي 
َ ٱلحَعلحيُم ٱۡلح ّنح

َ
َك َهََٰذاۖۡ قَاَل َنبهأ

َ
ۢنَبأ
َ
إحن  ٣َمنح أ

ۖۡ ِإَون تََظََٰهَرا  ح َفَقدح َصَغتح قُلُوُبُكَما ٓ إحََل ٱَّلله َتُتوَبا
محنحنَيۖۡ  حُمؤح حيُل َوَصَٰلحُح ٱل َبح َُٰه وَجح ى

لَ َ ُهَو َموح يحهح فَإحنه ٱَّلله
َعلَ

حَك َظهحٌي  َٰل َد َذ ئحَكُة َبعح َمَلَٰٓ
ح ۥٓ إحن  ٤َوٱل َعََسَٰ َربُُّه

َوَٰجً  زح
َ
ۥٓ أ ََلُ ن ُيبحدح

َ
لحَمَٰت  َطلهَقُكنه أ حنُكنه ُمسح ا م  ا َخيح 

حَبَٰت   ئحَحَٰت  َثي  َٰبحَدَٰت  َسَٰٓ ئحَبٍَٰت َع َٰنحَتَٰت  َتَٰٓ محَنَٰت  َق ؤح مُّ
ا  بحَكار 

َ
نُفَسُكمح  ٥َوأ

َ
ْ أ ْ قُٓوا حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

حَجاَرةُ َعلَيحَها  ا َوُقوُدَها ٱنلهاُس َوٱۡلح لحيُكمح نَار  هح
َ
َوأ

َمرَُهمح  َمَلَٰٓئحَكٌة غحََلظ  
َ
ٓ أ َ َما ُصوَن ٱَّلله َداد  َله َيعح شح

َمُروَن  َعلُوَن َما يُؤح ْ ََل  ٦َوَيفح حيَن َكَفُروا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َملُوَن  َن َما ُكنُتمح َتعح ۖۡ إحنهَما َُتحَزوح َوحَم ُرواْ ٱَلح َتذح  ٧َتعح
 
 

 

 

 
 

 
 

 سوره ِتريم
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

را که خداوند برايت حالل کرده  اي پيغمبر! چرا چيزي
است به خاطر به دست آوردن خشنودي همسرانت بر 

کني؟ و خداوند آمرزگار مهربان است. خود حرام مي
راستي خداوند گشودن سوگندهايتان را براي به ﴾1﴿

شما مشروع ساخته و خداوند کارساز شما است و 
 گاه که پيامبرص با يکيو آن ﴾2﴿اوست داناي فرزانه. 

از همسرانش سخني نهاني گفت، و به محض اين که 
وي آن )سخن( را براي )زن ديگر( بازگو کرد و 
خداوند )پيامبر( را بر آن مطلع گردانيد )پيامبر( بخشي 

را اظهار کرد و از بخشي )ديگر( اعراض نمود. و آز آن
چون )موضوع( را به آن )زن( خبر داد، وي گفت: چه 

است؟، گفت: )خداوندِ( ادهکسي اين را به تو خبر د
)شما اي دو همسر  ﴾3﴿است. داناي آگاه مرا خبرم داده

پيامبر( اگر به درگاه خداوند توبه کنيد )برايتان بهتر 
هايتان منحرف گشته است و اگر بر گمان دلاست(، بي

ضد او همدست شويد )بدانيد( که خداوند کارساز 
فرشتگان  اوست و )نيز( جبرئيل و درستکاران مؤمن و

اگر شما را طالق دهد چه بسا  ﴾4﴿پشتيبان او هستند. 
پروردگارش همسراني بهتر از شما برايش جايگزين 

کار، کند، )زناني که( مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه
 دار، اعم از بيوه و دوشيزه.پرستشگر )خداوند(، روزه

ايد! خودتان و که ايمان آوردهاي کساني ﴾5﴿
ن را از آتشي حفظ کنيد که آتش افروزش تاخانواده

ها خواهند بود. فرشتگاني بر آن گماره مردم و سنگ
گير و زورمند و توانا هستند، اند که خشن و سختشده

است نافرماني چه به آنان فرمان دادهاز خدا در آن
دهند. يابند انجام ميچه را که فرمان ميکنند و آننمي

ايد! امروز پوزش مطلبيد. دهکه کفر ورزياي آنان ﴾6﴿
شويد. ايد جزا داده ميتنها در برابر کارهايي که کرده

﴿7﴾ 
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َبة  نهُصوًحا  ح تَوح ْ إحََل ٱَّلله ْ تُوُبٓوا حيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ح  حَر َعنُكمح َسي  ن يَُكف 
َ
اتحُكمح َعََسَٰ َربُُّكمح أ

َٰت  ََتحرحي محن َِتحتح  ُكمح َجنه
لَ خح نحَهَُٰر يَوحَم ََل َوُيدح

َ َها ٱۡلح
ََعَٰ  ۖۥۡ نُورُُهمح يَسح ْ َمَعُه حيَن َءاَمُنوا ه َوٱَّله ُ ٱنلهبح زحي ٱَّلله

َُيح
تحمحمح نَلَا نُوَرنَا 

َ
ٓ أ يحَمَٰنحهحمح َيُقولُوَن َربهَنا

َ
حأ يهحمح َوب يحدح

َ
َ أ َبنيح

 ۡۖٓ فحرح نَلَا ير   َوٱغح ء  قَدح ح َۡ ح 
َٰ ُك  هَ  ٨إحنهَك لََعَ يُّ

َ
أ ُّ َيَٰٓ ا ٱنلهبح

َُٰهمح  َوى
ح
ْۚ َوَمأ يحهحمح

لُظح َعلَ حُمَنَٰفحقحنَي َوٱغح اَر َوٱل َجَٰهحدح ٱلحُكفه
ُي  حَمصح حئحَس ٱل حيَن  ٩َجَهنهُمۖۡ َوب حَّله ُ َمَثَل  ل  َۡضََب ٱَّلله

ِۖ ََكَنَتا َِتحَت  َت لُوط 
َ
َرأ َت نُوح  َوٱمح

َ
َرأ ْ ٱمح َكَفُروا

ح  نحَيا َعبحَديحنح محنح عحَبادحنَا َصَٰلحَحنيح فََخاَنَتاُهَما فَلَمح ُيغح
ح َشيح  ُخََل ٱنلهاَر َمَع َعنحُهَما محَن ٱَّلله ا َوقحيَل ٱدح

لحنَي  َٰخح َت  ١٠ٱلده
َ
َرأ حيَن َءاَمُنواْ ٱمح حَّله ُ َمَثَل  ل  َوَۡضََب ٱَّلله

نهةح  َ ا ِفح ٱۡلح ح ٱبحنح َلح عحنَدَك بَيحت  تح َرب 
َن إحذح قَالَ فحرحَعوح
َن وََعَملحهۦح َوََن حّنح محَن ٱلحَقوحمح  َوََن حّنح محن فحرحَعوح
َٰلحمحنَي  َصَنتح  ١١ٱلظه حح

َ
ٓ أ ِتح
َرََٰن ٱله َنَت عحمح َيَم ٱبح َوَمرح

حَكلحَمَٰتح  قَتح ب َنا َوَصده وحح َنا فحيهح محن رُّ فَرحَجَها َفَنَفخح
حَها َوُكُتبحهۦح َوََكنَتح محَن ٱلحَقَٰنحتحنَي   ١٢َرب 

 
 
 
 
 
 
 
 

ايد! به درگاه خدا برگرديد و يمان آوردهکه ااي کساني

اي بکنيد شايد پروردگارتان گناهانتان را توبة خالصانه

هايي درآورد که از زير از شما بزدايد و شما را به باغ

هاي آن( رودها روان است. روزي که )درختان و کاخ

اند خوار و را که با او ايمان آوردهخدا پيامبرش و آنان

نورشان پيش روي آنان و به سمت  سازدرسوا نمي

گويند: پروردگارا! راستشان در حرکت است. مي

گمان نورمان را براي ما کامل گردان و ما را بيامرز بي

اي پيامبر! با کافران و  ﴾8﴿تو بر هر کاري توانايي. 

گير، و جايگاه آنان منافقان جهاد کن و بر آنان سخت

اوند دربارة خد ﴾9﴿دوزخ است و بد جايگاهي است. 

زند، زن نوح لوط را )آن دو( در نکاح کافران مثلي مي

گاه به آنان دو بنده از بندگان درستکار ما بودند آن

خيانت ورزيدند پس آن )دو بنده( نتوانستند از )عذاب( 

خدا چيزي را از آن )دو زن( دفع کند و گفته شد: با در 

 و خداوند ﴾11﴿آيندگان به آتش )دزوخ( درآئيد. 

دربارة مؤمنان )نيز( زن فرعون را مثل زده است، 

که گفت: پروردگارا! براي من در بهشت نزد هنگامي

اي بنا کن و مرا از فرعون و کارهايش خودت خانه

رهايي بخش و مرا از )دست( گروه ستمکاران نجات 

و مريم دختر عمران را که پاکدامني  ﴾11﴿بده. 

را که پاکدامني ورزيد، پس، از و مريم دختر عمران 

ورزيد، پس، از روح خود در آن دميديم و او سخنان 

هايش را تصديق کرد و از پروردگارش و کتاب

 ﴾12﴿فرمانبرداران بود. 
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 كح ُسوَرةُ الُملح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

يٌر  ء  َقدح ح َۡ ح 
َٰ ُك  حُملحُك وَُهَو لََعَ هح ٱل حي بحَيدح

تََبََٰرَك ٱَّله
يُُّكمح ٱ ١

َ
َبحلَُوُكمح أ ةَ َلح ََيوَٰ حَموحَت َوٱۡلح حي َخلََق ٱل َّله

َعزحيُز ٱلحَغُفوُر 
ْۚ وَُهَو ٱلح َسُن َعَمَل  حح

َ
حي َخلََق  ٢أ ٱَّله

قح ٱلرهِنَٰمۡح محن 
ا تََرىَٰ ِفح َخلح ۖۡ مه ا َباق  َسبحَع َسَمََٰوَٰت  طح

 تََرىَٰ محن ُفُطور  
ََِصَ َهلح عح ٱبلح ِۖ فَٱرحجح  ُثمه  ٣تََََُٰٰوت 

ا  ئ  ََِصُ َخاسح ح يَنَقلحبح إحََلحَك ٱبلح َتنيح ََِصَ َكره
عح ٱبلح ٱرحجح

ي   حَمَصَٰبحيَح  ٤وَُهَو َحسح َيا ب نح َمآَء ٱلُّ َولََقدح َزيهنها ٱلسه
نَا لَُهمح َعَذاَب  َتدح عح

َ
ِۖ َوأ َيَٰطحنيح حلشه

ا ل  وََجَعلحَنََٰها رُُجوم 
عحيح  حهح  ٥ٱلسه حَرب   ب

ْ حيَن َكَفُروا حَّله مح َعَذاُب َجَهنهَمۖۡ َول
يُ  حَمصح حئحَس ٱل ا  ٦ َوب ْ لََها َشهحيق  ُقواْ فحيَها َسمحُعوا

لح
ُ
ٓ أ إحَذا

َ َتُفوُر  َ  ٧َوهح َّقح
لح
ُ
ٓ أ ِۖ ُُكهَما ُ محَن ٱلحَغيحظح تََكاُد َتَمَيه
ير   تحُكمح نَذح

ح
لَمح يَأ

َ
لَُهمح َخَزَنُتَهآ أ

َ
ج  َسأ قَالُواْ  ٨فحيَها فَوح
ُ محن بََلَٰ قَدح َجآءَ  َل ٱَّلله َنا َوقُلحَنا َما نَزه بح ير  فََكذه نَا نَذح

 ِفح َضَلَٰل  َكبحي  
نُتمح إحَله

َ
ٍء إحنح أ ح ْ لَوح ُكنها  ٩َۡ َوقَالُوا

عحيح  َحَٰبح ٱلسه صح
َ
ٓ أ قحُل َما ُكنها ِفح وح َنعح

َ
َمُع أ  ١٠نَسح

عحيح  َحَٰبح ٱلسه صح
َ
ح ا ۡل  ق  حَذۢنبحهحمح فَُسحح ْ ب ََتَفُوا إحنه  ١١ فَٱعح

ر  َكبحي   جح
َ
فحَرة  َوأ غح َغيحبح لَُهم مه

حٱلح َن َربهُهم ب حيَن ََيحَشوح
ٱَّله
١٢ 
 
 
 
 
 

 

 

 سوره ملك
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

خجسته است خدايي که فرمانروايي به دست اوست و 

خدايي که مرگ و   ﴾1﴿او بر هر کاري تواناست. 

که کدام يک از  زندگي را آفريد تا شما را بيازمايد

 ﴾2﴿شما نيکوکارتر است و او توانمند آمرزگار است. 

ديگر و آن )خداوندي( که هفت آسمان را باالي يک

هماهنگ آفريده است در آفرينش خداوند مهربان هيچ 

بيني باز چشم بگردان آيا هيچ خللي نابساماني نمي

باز هم بارها و بارها بنگر )تا( چشم تو  ﴾3﴿بيني؟. مي

راستي و به ﴾4﴿ گردد.سويت باز ميه و درمانده بهخست

ها را ايم و آنها آراستهکه آسمان دنيا را با چراغ

ايم و عذاب ها قرار دادهسار کردن شيطان)ابراز( سنگ

و )نيز( براي  ﴾5﴿ايم. ها آماده کردهدوزخ را براي آن

که به پروردگارشان کفر ورزيدند عذاب دوزخ کساني

چون در آنجا  ﴾6﴿ت( و بد جايگاهي است. )مهيّا اس

شنوند درحاليکه اي ميافکنده شوند از آن نعره

نزديک است که از خشم پاره پاره  ﴾7﴿جوشد. مي

شوند شود، هر زمان که گروهي به آن انداخته مي

اي پرسند: آيا هشدار دهندهنگهبانهايش از آنان مي

گويند: آري! مي ﴾8﴿سوي شما نيامد؟. به

اي به نزد ما آمد پس ما دعوت او را دروغ داردهندههش

انگاشتيم و گفتيم: خداوند چيزي را نازل نکرده است. 

 ﴾9﴿ جز اين نيست که شما در گمراهي بزرگ هستيد.
ورزيديم در شنيديم و يا خرد ميگويند: اگر ميو مي

پس به گناهان  ﴾11﴿گرفتيم. )زمرة( دوزخيان قرار نمي

 ﴾11﴿نند. نفرين بر دوزخيان باد!. کخود اعتراف مي

ترسد که در نهان از پروردگار خود ميگمان کسانيبي

 ﴾12﴿آمرزش و پاداش بزرگ و فراواني دارند. 
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حَذاتح  ُۢ ب ۦٓۖۡ إحنهُهۥ َعلحيُم حهح  ب
ْ َهُروا وح ٱجح

َ
لَُكمح أ ْ قَوح وا ُّ َسح

َ
َوأ

ُدورح  لَُم َمنح َخلََق وَُهَو ٱللهطحيُف  ١٣ٱلصُّ ََل َيعح
َ
أ

َبحُي 
ۡرَض َذلُوَل   ١٤ٱۡلح

َ حي َجَعَل لَُكُم ٱۡلح ُهَو ٱَّله
حزحقحهحۖۦۡ ِإَوََلحهح ٱلنُُّشوُر   محن ر 

ْ  ِفح َمَناكحبحَها َوُُكُوا
ْ ُشوا فَٱمح
ۡرَض  ١٥

َ حُكُم ٱۡلح َف ب ن ََيحسح
َ
َمآءح أ ن ِفح ٱلسه محنُتم مه

َ
َءأ

َ َتُموُر  حَذا هح ٓ  ١٦فَإ َما ن ِفح ٱلسه محنُتم مه
َ
مح أ
َ
َل أ ن يُرحسح

َ
ءح أ
يرح  لَُموَن َكيحَف نَذح ۖۡ فََسَتعح ا ب  يحُكمح َحاصح

َوَلَقدح  ١٧َعلَ
يح  حيَن محن َقبحلحهحمح َفَكيحَف ََكَن نَكح

َب ٱَّله َو  ١٨َكذه
َ
أ
َنْۚ َما  بحضح َٰت  َوَيقح َٰه ح فَوحَقُهمح َصَٰٓ يح  إحََل ٱلطه

ْ ا لَمح يََروح
َمَُٰنْۚ إحنههُ   ٱلرهحح

ُكُهنه إحَله سح ٌي ُيمح ِۢ بَصح ء ح َۡ ح 
حُكل   ١٩ۥ ب

حن ُدونح  حي ُهَو ُجند  لهُكمح يَنُِصُُكم م  نح َهََٰذا ٱَّله مه
َ
أ

َٰفحُروَن إحَله ِفح ُغُروٍر  ِنَٰمۡحْۚ إحنح ٱلحَك نح َهََٰذا  ٢٠ٱلره مه
َ
أ

 ِفح ُعُتو   
ْ ُّوا ۚۥْ بَل ۡله َسَك رحزحَقُه مح

َ
زُقُُكمح إحنح أ حي يَرح ٱَّله

َفَمن ٢١َوُنُفوٍر 
َ
َدىَٰٓ  أ هح

َ
ٓ أ هحهۦح َٰ وَجح

َيمحَشح ُمكحبًّا لََعَ
َتقحيم   سح َرَٰط  مُّ َٰ صح

ن َيمحَشح َسوحيًّا لََعَ مه
َ
قُلح ُهَو  ٢٢أ

بحَصََٰر 
َ َع َوٱۡلح مح ُكمح وََجَعَل لَُكُم ٱلسه

َ
نَشأ
َ
حٓي أ ٱَّله
فح 
َ ُكُروَن َوٱۡلح ا تَشح ْۚ قَلحيَل  مه حي  ٢٣َدةَ قُلح ُهَو ٱَّله

 
َ ُكمح ِفح ٱۡلح

َ
وَن َذَرأ َوَيُقولُوَن  ٢٤ۡرضح ِإَوََلحهح ُِتحَّشُ

قحنَي  ُد إحن ُكنُتمح َصَٰدح حوَعح قُلح إحنهَما  ٢٥َمَِتَٰ َهََٰذا ٱل
بحني   ير  مُّ نَا۠ نَذح

َ
َمآ أ ح ِإَونه  ٢٦ٱلحعحلحُم عحنَد ٱَّلله

 
 
 
 
 

را آشکار سازيد. )در هر و سخنان را نهان داريد يا آن
آيا  ﴾13﴿است؟!. ها آگاه صورت( او به راز دل

داند؟ که )همه چيز را( آفريده است نميکسي
او خدايي  ﴾14﴿بين آگاه است. درحاليکه او باريک

است که زمين را برايتان رام گردانيده است پس در 
گوشه و کنار آن راه برويد و از روزي خداوند بخوريد 

آيا از  ﴾15﴿و زنده شدن دوباره در دست اوست. 
دانيد که ان است خود را در امان ميخدايي که در آسم

 ﴾16﴿جنبد. شما را در زمين فرو بَرَد درحاليکه آن مي
ايد که آيا از خدايي که در آسمان است ايمن شده

طوفان شن بر شما بفرستد؟! پس خواهيد دانست که 
راستي و به ﴾17﴿هشدار من چگونه بوده است!. 

پس بنگر که پيش از اينان بودند تکذيب کردند کساني
آيا پرندگاني را  ﴾18﴿کيفر من چگونه بوده است!. 

هاي خود را گسترده و اند که گاهي بالنگاه نکرده
ها را نگاه کنند؟! جز خداوند مهربان آنگاهي جمع مي

و چه  ﴾19﴿بيند. دارد، چرا که او هر چيزي را مينمي
کسي است آن که لشکر شماست و به جاي خداوند 

کند؟ کافران به جز در فريب کمک ميمهربان به شما 
که يا کيست کسي ﴾21﴿برند. و گمراهي به سر نمي

اگر خداوند روزي خود را بازدارد به شما روزي 
کنند. دهد؟ بلکه در سرکشي و گريز پافشاري ميمي

که فرو رفته بر چهرة خويش راه آيا کسي ﴾21﴿
در  که برپاي ايستاده وتر است يا کسييابرود راهمي

بگو: او خدايي است  ﴾22﴿دارد؟!. راه راست گام برمي
ها ها و دلکه شما را آفريده و برايتان گوش و چشم

بگو:  ﴾23﴿کنيد. است. کمتر سپاسگزاري ميقرار داده

اوست که شما را در زمين پراکنده نموده است و 

گويند: اگر و مي ﴾24﴿شويد. سوي او برانگيخته ميبه

دهيد کي خواهيد اي که مياين وعده گوييدراست مي

بگو: علم )آن( تنها نزد خدا است و جز  ﴾25﴿بود؟. 

 ﴾26﴿اي آشکار هستم. اين نيست که من هشدار دهنده
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ٓي  هُ ُزلحَفة  سح وح
َ
ا َرأ ْ َوقحيَل فَلَمه حيَن َكَفُروا تح وُُجوهُ ٱَّله

ُعوَن  حهۦح تَده حي ُكنُتم ب
رََءيح  ٢٧َهََٰذا ٱَّله

َ
ُتمح إحنح قُلح أ

ََنا َفَمن َُيحُي  وح رَۡحح
َ
َ أ َعح ُ َوَمن مه َ ٱَّلله لََكّنح هح

َ
أ

م   َلح
َ
َٰفحرحيَن محنح َعَذاٍب أ َك

َمَُٰن  ٢٨ٱلح قُلح ُهَو ٱلرهحح
لَُموَن َمنح ُهَو ِفح َضَلَٰل   َسَتعح

ۖۡ فَ حَنا حهۦح وََعلَيحهح تََوُكه َءاَمنها ب
بحني   َبحَ  ٢٩مُّ صح

َ
ُتمح إحنح أ رََءيح

َ
ا َفَمن  قُلح أ ر  َمآؤُُكمح َغوح

عحيِۢن  حَمآء  مه تحيُكم ب
ح
 ٣٠يَأ
 

 

 ُسوَرةُ الَقلَمح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ُطُروَن  حَك  ١ٓنْۚ َوٱلحَقلَمح َوَما يَسح َمةح َرب  حنحعح نَت ب
َ
ٓ أ َما

ُنون   حَمجح ُنون   ٢ب َ َممح ًرا َغيح جح
َ
ِإَونهَك  ٣ِإَونه لََك َۡل

يم  لََعَلَٰ  وَن  ٤ ُخلٍُق َعظح ُ ُ َوُيبحِصح  ٥فََستُبحِصح
ُتوُن  حَمفح حُكُم ٱل يي 

َ
حأ حَمن َضله  ٦ب لَُم ب عح

َ
إحنه َربهَك ُهَو أ
يَن  َتدح حُمهح حٱل لَُم ب عح

َ
عح  ٧َعن َسبحيلحهۦح وَُهَو أ فَََل تُطح

بحنيَ  ح ُمَكذ 
ح هحُنوَن  ٨ ٱل هحُن َفُيدح واْ لَوح تُدح عح  ٩َودُّ َوََل تُطح
هحنٍي ُكه  ف  مه

حَنمحيم   ١٠َحَله ِۢ ب آء شه از  مه نهاع   ١١َهمه مه
ثحيٍم 
َ
َتٍد أ ح ُمعح َخيح

حلح حَك َزنحيٍم  ١٢ل  َٰل َد َذ ِۢ َبعح
ن  ١٣ُعُتل 

َ
أ

َُٰتَنا قَاَل  ١٤ََكَن َذا َمال  َوَبنحنَي  إحَذا ُتتحَلَٰ َعلَيحهح َءاتََٰي
لحنَي  وه

َ ُي ٱۡلح َسَٰطح
َ
 ١٥أ
 
 

 

 

 

هاي کافران درهم و يک ببينند چهرهرا نزدپس چون آن

شود: اين است آنچه که گردد و گفته ميزشت مي

بگو: به من خبر دهيد اگر خدا من و  ﴾27﴿طلبيديد. مي

گاه چه همراهانم را نابود کند و يا به ما رحم نمايد آن

کسي کافران را از عذاب دردناک در پناه خود 

است، به او بگو: او )خداي( رحمان  ﴾28﴿دارد؟. مي

ايم، پس خواهيد ايمان آورده و بر او توکل کرده

دانست که چه کسي در گمراهي و سرگشتگي آشکار 

بگو: به من خبر دهيد اگر آبتان فرو  ﴾29﴿است. 

 ﴾31﴿آورد. بنشيند، چه کسي برايتان آبي روان مي
 

 سوره قلم
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

)که( تو   ﴾1﴿نويسند. چه مينون. سوگند به قلم و آن

گمان تو و بي ﴾2﴿به فضل پروردگارت ديوانه نيستي. 

و همانا تو از خوي  ﴾3﴿پاداشي پاين ناپذير داري. 

پس خواهي ديد و  ﴾4﴿سترگي برخوردار هستي. 

که کدام يک از شما  ﴾5﴿)آنان( هم خواهند ديد. 

که از گمان پروردگارت به کسيبي ﴾6﴿ديوانه است؟. 

يافتگان )هم( راه شده داناتر است و او به راهراهش بي

کنندگان پيروي پس، از تکذيب ﴾7﴿باشد. داناتر مي

دارند که نرمش و آنان دوست مي ﴾8﴿مکن. 

شان دهي تا آنا هم نرمش و سازش از خود نشان سازش

اي که بسيار سوگند و از هر فرومايه ﴾9﴿دهند. 

وئي که دائما جبسيار عيب ﴾11﴿خورد پيروي مکن. مي

بسيار مانع کار خير )و(  ﴾11﴿کند. چيني ميسخن

سخت روي، گذشته از  ﴾12﴿تجاوزگر گناهکار است. 

از آن روي که  ﴾13﴿اصل و نسب است. اين که بي

هاي ما که آيههنگامي ﴾14﴿داراي مال و فرزند است. 

هاي پيشينيان گويد: افسانهشود ميبر او خوانده مي

 ﴾15﴿است. 
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ُرحُطومح َسنَ  ُمُهۥ لََعَ ٱۡلح نَآ  ١٦سح َنَُٰهمح َكَما بَلَوح إحنها بَلَوح
نَي  بححح حُمنهَها ُمصح ْ ََلَِصح قحَسُموا

َ
َنهةح إحذح أ

َحََٰب ٱۡلح صح
َ
 ١٧أ

تَثحُنوَن  حَك  ١٨َوََل يَسح ب  حن ره حف  م  يحَها َطآئ
َفَطاَف َعلَ

حُموَن  حيمح  ١٩وَُهمح نَآئ َبَحتح َكٱلِصه صح
َ
اْ فَ  ٢٠فَأ َتَناَدوح

نَي  بححح ثحُكمح إحن ُكنُتمح  ٢١ُمصح َٰ َحرح ْ لََعَ ُدوا نح ٱغح
َ
أ

ْ وَُهمح َيَتَخََٰفُتوَن  ٢٢َصَٰرحمحنَي  ن َله  ٢٣فَٱنَطلَُقوا
َ
أ

كحني   حسح َوحَم َعلَيحُكم م  ُخلَنهَها ٱَلح َٰ  ٢٤يَدح ْ لََعَ ا وََغَدوح
رحيَن  َٰدح د  َق وحَها قَالُٓواْ إحنها ٢٥َحرح

َ
ا َرأ بَلح  ٢٦لََضٓالُّوَن  فَلَمه

ََل  ٢٧ََنحُن َُمحُروُموَن  قُل لهُكمح لَوح
َ
لَمح أ
َ
وحَسُطُهمح أ

َ
قَاَل أ

حُحوَن  ٓ إحنها ُكنها َظَٰلحمحنَي  ٢٨تَُسب  حَنا  ُسبحَحََٰن َرب 
ْ  ٢٩قَالُوا

َٰ َبعحض  َيَتَلََٰوُموَن  ُضُهمح لََعَ َبَل َبعح قح
َ
قَالُواْ تََٰيََٰويحلََنآ  ٣٠فَأ

حنحَهآ  ٣١َطَٰغحنَي  إحنها ُكنها ا م  نَلَا َخيح  ن ُيبحدح
َ
ٓ أ َعََسَٰ َربَُّنا

حَنا َرَٰغحُبوَن   إحََلَٰ َرب 
ٓ ا حَك ٱلحَعَذاُبۖۡ َوَلَعَذاُب  ٣٢إحنه َكَذَٰل

َلُموَن  ْۚ لَوح ََكنُواْ َيعح ََبُ كح
َ
َرةح أ حلحُمتهقحنَي عحنَد  ٣٣ٱٓأۡلخح إحنه ل

َٰتح ٱنلهعحيمح  حهحمح َجنه عَ  ٣٤َرب  َفَنجح
َ
لحمحنَي أ حُمسح ُل ٱل

رحمحنَي  ُمجح
ح مح  ٣٦َما لَُكمح َكيحَف َِتحُكُموَن  ٣٥َكٱل

َ
أ

رُُسوَن  إحنه لَُكمح فحيهح لََما  ٣٧لَُكمح كحَتَٰب  فحيهح تَدح
وَن  ُ يحَمٌَٰن َعلَيحَنا َبَٰلحَغٌة إحََلَٰ يَوحمح  ٣٨ََّتَيه

َ
مح لَُكمح أ

َ
أ

ُهم  ٣٩ٱلحقحَيََٰمةح إحنه لَُكمح لََما َِتحُكُموَن  يُّ
َ
َسلحُهمح أ

يٌم  حَك زَعح حَذَٰل حهحمح إحن  ٤٠ب ََكٓئ حُّشَ  ب
ْ تُوا
ح
ََكُٓء فَلحَيأ مح لَُهمح ُۡشَ

َ
أ
قحنَي  َن  ٤١ََكنُواْ َصَٰدح َعوح َشُف َعن َساق  َوُيدح يَوحَم يُكح

يُعوَن  َتطح ُجودح فَََل يَسح  ٤٢إحََل ٱلسُّ
را گمان ما آنانبي ﴾16﴿ما بر بيني او داغ خواهيم نهاد. 

که آزموديم چنانکه صاحبان آن باغ را آزموديم، هنگامي

هاي باغ را بامدادن بچينند. سوگند ياد کردند که ميوه

پس بر آن باغ باليي  ﴾18﴿و نگفتند: إن شاء اهلل.  ﴾17﴿

از سوي پروردگارت فرود آمد درحاليکه آنان خفته 

 ﴾21﴿گاه مانند شب تاريک گرديد. آن ﴾19﴿بودند. 

اگر  ﴾21﴿اهان همديگر را ندا دادند. گاه صبحگآن

هاي خود را بچينيد صبحِ زود حرکت خواهيد ميوهمي

گاه آن ﴾22﴿کنيد و خويشتن را به کشتزار خود برسانيد. 

که نبايد امروز بينوائي  ﴾23﴿کنان به راه افتادند. پج پچ

و بامدادن بدين قصد که  ﴾24﴿در باغ پيش شما بيايد. 

فقرا( جلوگيري کنند و )ايشان را(  توانند )از ورودمي

که و هنگامي ﴾25﴿سوي باغ( روان شدند. بازدارند )به

بلکه  ﴾26﴿ايم. باغ را ديدند، گفتند: ما راه را گم کرده

بهترين آنان گفت: آيا به شما  ﴾27﴿ما محروم هستيم. 

کنيد. نگفته بوديم که چرا خداوند را به پاکي ياد نمي

رمان پاک و منزّه است، ما گفتند: پروردگا ﴾28﴿

کنان روي به پس سرزنش ﴾29﴿ايم. ستمکار بوده

راستي که ما گفتند: واي بر ما به ﴾31﴿يکديگر آوردند. 

اميدواريم پروردگارمان بهتر از  ﴾31﴿ايم. طغيانگر بوده

سوي را براي ما جايگزين کند، همانا ما رو بهآن

است و  عذاب اين چنين ﴾32﴿پروردگارمان داريم. 

 ﴾33﴿ دانستند.باشد اگر ميعذاب آخرت بزرگتر مي

هاي پر ناز و همانا پرهيزگارشان نزد پروردگارشان باغ

آيا فرمانبرداران را همچون  ﴾34﴿نعمت دارند. 

شما را چه شده  ﴾35﴿دهيم؟!. گناهکاران يکسان قرار مي

آيا شما کتابي  ﴾36﴿کنيد؟. است! چگونه حکم مي

و شما آنچه را که  ﴾37﴿خوانيد؟. مي داريد که در آن

آيا شما بر )عهدة( ما  ﴾38﴿ گزينيد در آن است؟.برمي

تا به قيامت عهدهايي استوار داريد؟ که هرچه حکم کنيد 

از آن بپرس کدام يک از ايشان  ﴾39﴿خواهيد داشت؟. 

يا اينکه  ﴾41﴿هايي است؟!. ضامن چنين پيمان

يند شريکان خود را گوهائي دارند، اگر راست ميشريک

شود و به سجده روزي که ساق آشکار مي ﴾41﴿بياورند. 

 ﴾42﴿ توانند.شوند ولي نميفراخوانده مي
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َن إحََل  َعوح ۖۡ َوَقدح ََكنُواْ يُدح بحَصَٰرُُهمح تَرحَهُقُهمح ذحلهة 
َ
َعًة أ َخَٰشح

ُجودح وَُهمح َسَٰلحُموَن  ُب  ٤٣ٱلسُّ ح فََذرح يح َوَمن يَُكذ 
حَهََٰذا ٱۡلحَ  لَُموَن ب حنح َحيحُث ََل َيعح رحُجُهم م  َتدح ِۖ َسنَسح يثح دح

ْۚ إحنه َكيحدحي َمتحنٌي  ٤٤ لح لَُهمح مح
ُ
مح تَسح  ٤٥َوأ

َ
ا أ ر  جح

َ
لُُهمح أ

ثحَقلُوَن  َرم  مُّ غح حن مه مح عحنَدُهُم ٱلحَغيحُب َفُهمح  ٤٦َفُهم م 
َ
أ

ُتُبوَن  حَك َوََل تَُكن  ٤٧يَكح مح َرب  ُكح ح ۡلح َبح فَٱصح
ُظوم  َكَصا ُوتح إحذح نَاَدىَٰ وَُهَو َمكح

ن  ٤٨ححبح ٱۡلح
َ
ََلٓ أ لهوح
ُموم   حٱلحَعَرآءح وَُهَو َمذح حهۦح نَلُبحَذ ب ب  حن ره َمة  م   ٤٩تََدََٰرَكُهۥ نحعح

نيَ  َٰلححح َتَبَُٰه َربُُّهۥ َفَجَعلَُهۥ محَن ٱلصه ِإَون  ٥٠ فَٱجح
بحَصَٰ 
َ
حأ لحُقونََك ب  َلَُيح

ْ حيَن َكَفُروا ا يََكاُد ٱَّله رحهحمح لَمه
ُنون   َر َوَيُقولُوَن إحنهُهۥ لََمجح حكح َوَما ُهَو إحَله  ٥١َسمحُعواْ ٱَّل 

حلحَعَٰلَمحنَي  ر  ل    ٥٢ذحكح
 
 
 
 
 
 

 ُسوَرةُ اَۡلاقهةح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

َٓاقهُة  َٓاقهُة  ١ٱۡلح َٓاقهُة  ٢َما ٱۡلح ََٰك َما ٱۡلح َرى دح
َ
ٓ أ  ٣َوَما

َقارحَعةح َكذه 
حٱلح ُۢ ب لحُكواْ  ٤بَتح َثُموُد وَََعُد هح

ُ
ا َثُموُد فَأ مه

َ
َفأ

َيةح  اغح حٱلطه َصٍ ََعتحَية   ٥ب حرحيح  َصح لحُكواْ ب هح
ُ
ا ََعد  فَأ مه

َ
َوأ

٦  ۡۖ ا يهاٍم ُحُسوم 
َ
يحهحمح َسبحَع ََلَال  َوثََمَٰنحَيَة أ

َرَها َعلَ َسخه
نه 
َ
َعَٰ َكأ َجاُز ََّنحٍل َخاوحَية  َفََتَى ٱلحَقوحَم فحيَها َصح عح

َ
ُهمح أ

حنُۢ بَاقحَية   ٧  ٨َفَهلح تََرىَٰ لَُهم م 
 

 

زير افتاده و خواري اين در حالي است که چشمانشان به
و پستي وجودشان را فرا گرفته است، اين در حالي 

سجده  که سالم و تندرست بودند بهاست هنگامي
ن را که اين سخپس مرا با کسي ﴾43﴿فراخوانده شدند. 

را از جايي که انگارد رها کن، به تدريج آناندروغ مي
و به آنان مهلت  ﴾44﴿دانند خواهيم گرفت. نمي
آيا  ﴾45﴿. جوئي من استوار استگمان چارهدهم بيمي

کني و آنان زير بار تاوان از آنان مزدي درخواست مي
يا اينکه نزدشان علم غيب وجود  ﴾46﴿گرانبارند؟. 

پس در  ﴾47﴿ نويسند.از روي آن( ميدارد و آنان )
راستاي فرا رسيدن حکم پروردگارت شکيبايي ورز و 
مانند قرين ماهي مباش که با دلي سرشار از غم دعا 

اگر نعمت و رحمتي از سوي پروردگارش  ﴾48﴿ کرد.
آب يافت به يقين نکوهش شده در زمين بياو را درنمي

ارش او را گاه پروردگآن ﴾49﴿شد. و علف افکنده مي
و به يقين  ﴾51﴿برگزيد و او را از درستکاران قرار داد. 

نزديک بود کافران چون قرآن را شنيدند تو را با 
گويند: او ديوانه است. هاي خود بلغزانند و ميچشم

حال آنکه آن )=قرآن( جز پندي براي جهانيان  ﴾51﴿
 ﴾52﴿است. 

 سوره حاقه
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

رخداد راستين چگونه رخدادي  ﴾1﴿د راستين. رخدا
داني رخداد راستين چيست؟. و تو چه مي ﴾2﴿است. 

پس  ﴾4﴿ثمود و عاد قيامت را دروغ انگاشتند.  ﴾3﴿
و  ﴾5﴿امّا ثمود به )وسيلة( فريادي مرگبار نابود شدند. 

 ﴾6﴿امّا عاد به )وسيلة( تندبادي سرکش نابود شدند. 

هفت روز به غايت نحس  را هفت شب و)خداوند( آن
ديدي که روي گاه مردمان را ميبر آنان گماشت آن

هاي پوک و توخالي درختان اند و انگار تنهزمين افتاده
ها باقي بيني که اثري از آنپس آيا مي ﴾7﴿خرمايند. 

 ﴾8﴿مانده باشد؟!. 
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َئةح  َاطح حٱۡلح َُٰت ب تَفحَك ُمؤح
ح ُن َوَمن َقبحلَُهۥ َوٱل  وََجآَء فحرحَعوح

ابحَيًة  ٩ َذة  ره خح
َ
َخَذُهمح أ

َ
حهحمح فَأ اْ رَُسوَل َرب  إحنها  ١٠َفَعَصوح

َارحَيةح 
حَمآُء َۡحَلحَنَُٰكمح ِفح ٱۡلح ا َطَغا ٱل َعلََها  ١١لَمه َجح نلح
َية   ُذن  َوَٰعح

ُ
ٓ أ كحَرة  َوتَعحَيَها َفإحَذا نُفحَخ ِفح  ١٢لَُكمح تَذح
َدة   َخة  َوَٰحح ورح َنفح َباُل  وَُۡححلَتح  ١٣ٱلصُّ ح

ۡرُض َوٱۡلح
َ ٱۡلح

َدة   ة  َوَٰحح َتا َدكه حَواقحَعُة  ١٤فَُدكه  ١٥َفَيوحَمئحذ  َوَقَعتح ٱل
َ يَوحَمئحذ  َواهحَية   َمآُء فَِهح تح ٱلسه َٰٓ  ١٦َوٱنَشقه حَملَُك لََعَ َوٱل

حَك فَوحَقُهمح يَوحَمئحذ  ثََمَٰنحَية   محُل َعرحَش َرب  ْۚ َوَيحح حَها رحَجآئ
َ
أ
َرُضوَن ََل ََّتحََفَٰ محنُكمح َخافحَية  يَوحَمئح  ١٧ ا  ١٨ذ  ُتعح مه

َ
فَأ

َ كحَتََٰبُهۥ بحَيمحينحهۦح َفَيُقوُل َهآُؤُم ٱقحَرُءواْ  وَتح
ُ
َمنح أ
َسابحَيهح  ١٩كحَتَٰبحَيهح  ح ُمَلٍَٰق حح

ّن 
َ
َفُهَو ِفح  ٢٠ إحّن ح َظَننُت أ

َية   اضح َة       ٢١عحيَشة  ره ا ُقُطوُفهَ  ٢٢ِفح َجنهٍة ََعَلح
ُبواْ َهنحٓي  ٢٣َدانحَية   َ يهامح ُُكُواْ َوٱۡشح

َ ُتمح ِفح ٱۡلح لَفح سح
َ
حَمآ أ ا ب

َةح  َاَلح ۦح َفَيُقوُل  ٢٤ٱۡلح َماَلح حشح َ كحَتََٰبُهۥ ب وَتح
ُ
ا َمنح أ مه

َ
َوأ

وَت كحَتَٰبحَيهح 
ُ
يحتَّنح لَمح أ

َسابحَيهح  ٢٥تََٰيَٰلَ رح َما حح دح
َ
 ٢٦ َولَمح أ

َهح   ٢٧َيَة تََٰيَٰلَيحَتَها ََكنَتح ٱلحَقاضح  َّنَٰ َعّن ح َماَلح
غح
َ
ٓ أ  ٢٨َما

َك َعّن ح ُسلحَطَٰنحَيهح 
ُثمه  ٣٠ُخُذوهُ َفُغلُّوهُ  ٢٩َهلَ

يَم َصلُّوُه  َحح لَة  َذرحُعَها َسبحُعوَن  ٣١ٱۡلح لحسح ُثمه ِفح سح
لُُكوهُ  يمح  ٣٢ذحَراَع  فَٱسح ح ٱلحَعظح حٱَّلله محُن ب إحنهُهۥ ََكَن ََل يُؤح

كحنيح  َوََل َُيُضُّ  ٣٣ محسح
ح َٰ َطَعامح ٱل  ٣٤لََعَ

که پيش از او بودند و همچنين اهالي و فرعون و کساني

آنان  ﴾9﴿شهرهاي زير و رو شده مرتکب گناه شدند. 

از )فرمان( فرستادة پروردگارشان سرپيچي کردند، و 

همانا ما  ﴾11﴿خداوند ايشان را به سختي فرو گرفت. 

کشتي روان سوار  که آب طغيان کرد شما را برهنگامي

را برايتان پندي قرار دهيم و تا آن ﴾11﴿کرديم. 

و  ﴾12﴿را به خاطر بسپارند. هايي فراگير آنگوش

و زمين  ﴾13﴿که يک بار در صور دميده شود. هنگامي

باره درهم کوبيده و کوهها برداشته شوند، سپس يک

 ﴾15﴿دهد. پس در آن روز واقعه رخ مي ﴾14﴿شوند. 

شکافد و در آن روز سست و ز هم ميو آسمان ا

هاي آن و فرشتگان بر کناره ﴾16﴿نااستوار است. 

خواهند بود و هشت تن )از مالئکه( عرش پروردگارت 

در آن روز  ﴾17﴿دارند. را در آن روز بر فرازشان برمي

اي شويد، از )کارهاي( شما هيچ نهفتهپيش آورده مي

اش به کارنامه کهپس امّا کسي ﴾18﴿ماند. نهان نمي

ام گويد: بگيريد، کارنامهدست راست او داده شود مي

من يقين داشتم که همانا من به  ﴾19﴿را بخوانيد. 

پس او در زندگاني  ﴾21﴿حسابم خواهم رسيد. 

در بهشتي )بسيار( بلند   ﴾21﴿اي خواهد بود. پسنديده

اش در دسترس است. که ميوه ﴾22﴿خواهد بود. 

يد و بياشاميد به )پاداش( آنچه در گوارا بخور ﴾23﴿

که و امّا کسي ﴾24﴿داديد. روزگاران گذشته انجام مي

گويد: اي اش به دست چپ او داده شود ميکارنامه

و )اي  ﴾25﴿شد. ام به من داده نميکاش! کارنامه

اي  ﴾26﴿دانستم که حساب من چيست. کاش!( نمي

 ﴾27﴿کاش مرگ يکسره کننده)ي کار من( بود. 

قدرت من از  ﴾28﴿دارائي من مرا سودي نبخشيد. 

)خداوند به فرشتگان دستور  ﴾29﴿دست من برفت. 

دهد که( او را بگيريد و به بند و زنجيرش کشيد. مي

گاه او را آن ﴾31﴿سپس او را به دوزخ افکنيد.  ﴾31﴿

در زنجيري که طولش هفتاد گز است در بند کشيد. 

آورد. گ ايمان نميگمان او به خداوند بزربي ﴾32﴿

و )مردم را( بر خوراک دادن بينوا ترغيب  ﴾33﴿

 ﴾34﴿کرد. نمي
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َوحَم َهَُٰهَنا َۡححيم    َوََل َطَعاٌم إحَله محنح  ٣٥فَلَيحَس ََلُ ٱَلح
لحني   ۥٓ إحَله ٱلحَخَٰ  ٣٦غحسح ُكلُُه

ح
فَََلٓ  ٣٧وَن طح َله يَأ
وَن  ُ حَما ُتبحِصح ُم ب قحسح

ُ
ُ  ٣٨أ إحنهُهۥ  ٣٩وَن َوَما ََل ُتبحِصح

ُل رَُسول  َكرحيم   ا  ٤٠لََقوح لح َشاعحر ِۚ قَلحيَل  مه حَقوح َوَما ُهَو ب
محُنوَن  ُروَن  ٤١تُؤح ا تََذكه ِۚ قَلحيَل  مه لح ََكهحن  حَقوح  ٤٢َوََل ب

ح ٱلحَعَٰلَمحنَي  حن رهب  َل َعلَيحَنا َبعحَض  ٤٣تََنحيل  م  َولَوح َتَقوه
اوحيلح 

قَ
َ نَ  ٤٤ٱۡلح َخذح

َ
َمحنيح َۡل

حٱَلح َنا  ٤٥ا محنحُه ب ُثمه لََقَطعح
حَوتحنَي  زحيَن  ٤٦محنحُه ٱل َحٍد َعنحُه َحَٰجح

َ
حنح أ َفَما محنُكم م 

حلحُمتهقحنَي  ٤٧ كحَرة  ل  نه محنُكم  ٤٨ِإَونهُهۥ تَلَذح
َ
لَُم أ ِإَونها نَلَعح

بحنَي  ح َكذ  َٰفحرحيَن  ٤٩مُّ َك
ٌة لََعَ ٱلح َ ُهۥ ِإَونه  ٥٠ِإَونهُهۥ َۡلَِسح

َقحنيح 
يمح  ٥١َۡلَقُّ ٱَلح حَك ٱلحَعظح مح َرب  حٱسح ححح ب  ٥٢فََسب 

 
 
 
 

 ُسوَرةُ الَمَعارحجح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

حَعَذاب  َواقحع   حُلُۢ ب َل َسآئ
َ
َٰفحرحيَن لَيحَس ََلُۥ  ١َسأ َك

حلح ل 
َمَعارحجح  ٢َدافحع  

ح ح ذحي ٱل حَن ٱَّلله حَمَلَٰٓ  ٣م  ُرُج ٱل ئحَكُة َتعح
لحَف َسَنة  

َ
نَي أ َداُرهُۥ َُخحسح م  ََكَن محقح وُح إحََلحهح ِفح يَوح َوٱلرُّ

ا ََجحيًَل  ٤ ح َصَبح  َبح ا  ٥فَٱصح نَُهۥ بَعحيد   ٦إحنهُهمح يََروح
َُٰه قَرحيب ا  لح  ٧َونََرى ُمهح

ح َمآُء َكٱل  ٨يَوحَم تَُكوُن ٱلسه
نح  عحهح

َباُل َكٱلح ح
ا َوََل يَسح  ٩َوتَُكوُن ٱۡلح ُل َۡححيٌم َۡححيم 

١٠ 
 

 

و  ﴾35﴿ جا يار مهرباني ندارد.پس او امروز در اين

جز گناهکاران  ﴾36﴿خوراکي هم جز زردابه ندارند. 

بينيد سوگند پس به آنچه مي ﴾37﴿خورند. را نميآن

 ﴾39﴿بينيد. و )نيز به( آنچه که نمي ﴾38﴿خورم. مي

و  ﴾41﴿ اي گرانقدر است.اين )قرآن( گفتار فرستاده

 ﴾41﴿آوريد. آن گفتة شاعري نيست، اندکي ايمان مي

و گفتة هيچ غيبگو و کاهي نيست، اندکي پند 
از سوي پروردگار جهانيان فرو  ﴾42﴿پذيريد. مي

اي از و اگر پيغمبر پاره ﴾43﴿فرستاده شده است. 

گمان از او بي ﴾44﴿بست. سخنان را به دروغ بر ما مي

سپس رگ دلش را  ﴾45﴿تيم. گرفبه سختي انتقام مي

کس از شما بازدارندة پس هيچ ﴾46﴿کرديم. پاره مي

گمان آن پندي براي و بي ﴾47﴿. )کيفر ما( از او نيست

دانيم که و ما به يقين مي ﴾48﴿پرهيزگاران است. 

و آن بر کافران  ﴾49﴿. ايدبرخي از شما تکذيب کننده

راستين  و اين )قرآن( حقيقتي ﴾51﴿ماية حسرتي است. 

پس نام پروردگار بزرگت را به پاکي ياد  ﴾51﴿است. 

 ﴾52﴿کن. 
 سوره معارج

 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

اي درخواست عذابي کرد که به وقوع خواهنده
اي و آن براي کافران هيچ بازدارنده ﴾1﴿پيوندند. مي

از سوي خداوند صاحب درجات و مقاما  ﴾2﴿ندارد. 
ن و )نيز( روح در روزي که فرشتگا ﴾3﴿)است(. 

روند. سوي او فرا ميمقدارش پنجاه هزار سال است به
آنان آن  ﴾5﴿پس به صبر نيکو برداري ورز.  ﴾4﴿

بينيم. را نزديک ميو ما آن ﴾6﴿بينند. )روز( را دور مي
 ﴾8﴿شود. که آسمان مانند مس گداخته مي روزي ﴾7﴿

و هيچ  ﴾9﴿شوند. ها مانند پشم رنگين ميو کوه
پرسد. خويشاوندي از )حال( خويشاوندي ديگر نمي

﴿11﴾ 
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َتدحي محنح َعَذابح  رحُم لَوح َيفح ُمجح
ح ْۚ يََودُّ ٱل وَنُهمح ُ ُيَبِصه

حبَنحيهح  يهح  ١١يَوحمحئحذِۢ ب خح
َ
َبتحهۦح َوأ يلَتحهح  ١٢َوَصَٰحح َوفَصح

ِتح ُت 
يهح  ١٣وحيهح ٱله ا ُثمه يُنجح ۡرضح ََجحيع 

َ  ١٤َوَمن ِفح ٱۡلح
ۖۡ إحنهَها لََظ َٰ  ٓ َوىَٰ  ١٥َُكه حلشه اَعة  ل  بََر  ١٦نَزه دح

َ
ُعواْ َمنح أ تَدح

 َٰ َعَٰٓ  ١٧َوتََوله وح
َ
نَسََٰن ُخلحَق  ١٨وَََجََع فَأ ح

۞إحنه ٱۡلح
ُّ َجُزوَع   ١٩َهلُوًَع  ُه ٱلّشه ُ  ٢٠إحَذا َمسه َيح ُه ٱۡلح ِإَوَذا َمسه
حنَي  ٢١َمُنوًَع  حُمَصل  ح  ٢٢إحَله ٱل حهحمح ٱَّله َٰ َصََلت

يَن ُهمح لََعَ
حُموَن  لُوم   ٢٣َدآئ عح حهحمح َحق   مه َٰل َو مح

َ
ٓ أ حيَن ِفح  ٢٤َوٱَّله

ُرومح  حَمحح حلح َوٱل آئ حلسه
حينح  ٢٥ل  وَن بحَيوحمح ٱل 

قُ ح حيَن يَُصد  َوٱَّله
فحُقوَن  ٢٦ شح حهحم مُّ حنح َعَذابح َرب  حيَن ُهم م 

إحنه  ٢٧َوٱَّله
حهحمح غَ  ُمون  َعَذاَب َرب 

ح
ُ َمأ حيَن ُهمح  ٢٨يح هحمح  َوٱَّله لحُفُروجح

يحَمَُٰنُهمح  ٢٩َحَٰفحُظوَن 
َ
وح َما َملََكتح أ

َ
هحمح أ َوَٰجح زح

َ
َٰٓ أ إحَله لََعَ
ُ َملُومحنَي  حنهُهمح َغيح حَك  ٣٠فَإ َٰل َتَغَٰ َوَرآَء َذ َفَمنح ٱبح
ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلحَعاُدوَن 

ُ
َمََٰنَٰتحهح  ٣١فَأ

َ
حيَن ُهمح ۡلح مح َوٱَّله

هحمح َرَُٰعوَن  دح حُموَن  ٣٢وََعهح حهحمح َقآئ حَشَهََٰدَٰت حيَن ُهم ب
َوٱَّله

َٰ َصََلتحهحمح ُُيَافحُظوَن  ٣٣
حيَن ُهمح لََعَ ْوَلَٰٓئحَك  ٣٤َوٱَّله

ُ
أ

َرُموَن  كح َٰت  مُّ حيَن َكَفُرواْ قحَبلََك  ٣٥ِفح َجنه َفَمالح ٱَّله
عحنَي  طح َمالح  ٣٦ُمهح ح َمحنيح وََعنح ٱلش 

 ٣٧عحزحيَن  َعنح ٱَلح
رحي    ٱمح

َمُع ُكُّ َيطح
َ
َخَل َجنهَة نَعحيم   أ ن يُدح

َ
حنحُهمح أ  ٣٨م 

لَُموَن  ا َيعح حمه َنَُٰهم م  ۖۡ إحنها َخلَقح ٓ  ٣٩َُكه
 
 
 
 
 
 
 
 

شوند. )دوستان و خويشاوندان( به آنان نشان داده مي
کند که فرزندان خود را بالگردان گناهکار آرزو مي

همچنين همسر و  ﴾11﴿. عذاب آن روز قرار دهد
دهد. اش را که به او پناه ميو عشيره ﴾12﴿برادرش را. 

و حتي )آماده است( تمام کساني را که روي  ﴾13﴿
زمين هستند )فدا کند( آنگاه )اين کار( او را برهاند. 

هرگز، آن آتش سوزان و سراپا شعله است.  ﴾14﴿
 ﴾16﴿برد. کند و با خود ميپوست بدن را مي ﴾15﴿

کسي را که پشت کرده و روي گردانده است. فرا 
و )نيز کسي را که( گرد آورد و نگاه  ﴾17﴿خواند. مي

راستي که انسان کم طاعت و ناشکيبا به ﴾18﴿داشت. 
هرگاه به او مصيبت رسد  ﴾19﴿آفريده شده است. 

و چون خوبي بدو رو  ﴾21﴿گردد. قرار ميتاب و بيبي
 ﴾22﴿نمازگزاران.  مگر ﴾21﴿گردد. کند بخيل مي

 ﴾23﴿که بر نمازشان مداومت و مواظبت دارند. کساني
 ﴾24﴿هايشان حقّي معيّن است. که در مالو کساني

که روز جزا را و کساني ﴾25﴿براي گدا و محروم. 
که از عذاب و کساني ﴾26﴿کنند. تصديق مي

گمان بي ﴾27﴿پروردگارشان بيمناک و ترسناکند. 
و   ﴾28﴿ايمني ناپذير است.  عذاب پروردگارشان

مگر  ﴾29﴿کنند هايشان را محافظت ميگاهکه شرمکساني
بر زنان و کنيزان خود که )در اين صورت( سرزنشي 

پس هرکس فراتر از اين را  ﴾31﴿برايشان نيست. 
که آنان و کساني ﴾31﴿بجويد آنانند که تجاوزکارند. 

 و ﴾32﴿کنند. ها و عهدشان را رعايت ميامانت
و  ﴾33﴿هايشان هستند. که برپا دارندة گواهيکساني
کنند. هاي خود محافظت ميکه آنان بر نمازکساني

 ﴾35﴿شوند. هايي گرامي داشته مياينان در باغ ﴾34﴿

آيند؟!. سوي تو شتابان ميپس کافران را چه شده که به
گروه گروه در سمت راست و چپ تو قراي  ﴾36﴿

يک از آنان اميدوارند که به آيا هر ﴾37﴿گيرند. مي
هرگز، ما  ﴾38﴿بهشت پرناز و نعمت درآورده شوند؟. 

 ﴾39﴿ايم. دانند آفريدهآنان را از آنچه مي
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ُروَن  َمَغَٰرحبح إحنها لََقَٰدح
ح َمَشَٰرحقح َوٱل

ح ح ٱل حَرب  ُم ب قحسح
ُ
 ٤٠فَََلٓ أ

ُبوقح  حَمسح حنحُهمح َوَما ََنحُن ب ا م  َل َخيح  ح ن نَُّبد 
َ
َٰٓ أ  ٤١نَي لََعَ

حي  َمُهُم ٱَّله ْ يَوح َٰ يَُلَُٰقوا ْ َحِته ْ َوَيلحَعُبوا فََذرحُهمح ََيُوُضوا
اَع   ٤٢يُوَعُدوَن  َ َداثح َسح جح

َ يَوحَم ََيحرُُجوَن محَن ٱۡلح
نهُهمح إحََلَٰ نُُصب  يُوفحُضوَن 

َ
بحَصَٰرُُهمح  ٤٣َكأ

َ
َعًة أ َخَٰشح

حي َكَ  َوحُم ٱَّله حَك ٱَلح َٰل ْۚ َذ   ٤٤نُواْ يُوَعُدوَن تَرحَهُقُهمح ذحلهة 
 
 

 ُسوَرةُ نُوٍح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

َمَك محن َقبحلح  رح قَوح نذح
َ
نح أ
َ
ۦٓ أ رحَسلحَنا نُوًحا إحََلَٰ قَوحمحهح

َ
ٓ أ ا إحنه

م   َلح
َ
تحَيُهمح َعَذاٌب أ

ح
ن يَأ
َ
ير   ١أ ََٰقوحمح إحّن ح لَُكمح نَذح قَاَل تََٰي

بحنٌي  َ  ٢مُّ ْ ٱَّلله ُبُدوا نح ٱعح
َ
يُعونح أ طح

َ
فحرح  ٣ َوٱتهُقوهُ َوأ َيغح

 ِۚ َسمًّ َجل  مُّ
َ
رحُكمح إحََلَٰٓ أ ح حُكمح َوُيَؤخ  حن ُذنُوب ُكم م 

إحنه  لَ
لَُموَن  ْۚ لَوح ُكنُتمح َتعح ُر ح إحَذا َجآَء ََل يَُؤخه َجَل ٱَّلله

َ
قَاَل  ٤أ

ا  ح إحّن ح َدَعوحُت قَوحّمح ََلحَل  َوَنَهار  مح يَزحدحُهمح  ٥َرب 
 فَلَ

ا  فحَر لَُهمح  ٦ُدََعٓءحٓي إحَله فحَرار  َغح ُتُهمح تلح ِإَوّن ح ُُكهَما َدَعوح
ْ ثحَياَبُهمح  ا َشوح َتغح حهحمح َوٱسح ٓ َءاَذان َصَٰبحَعُهمح ِفح

َ
ْ أ َجَعلُٓوا

ا َبار  تحكح ْ ٱسح وا ََبُ َتكح ْ َوٱسح وا َصُّ
َ
ُتُهمح  ٧ َوأ ُثمه إحّن ح َدَعوح

ا  َهار  لَنُت  ٨جح عح
َ
ٓ أ ا  ُثمه إحّن ح ار  َ رحُت لَُهمح إحَسح َ َسح

َ
لَُهمح َوأ

ا  ٩ ار  فحُرواْ َربهُكمح إحنهُهۥ ََكَن َغفه َتغح  ١٠َفُقلحُت ٱسح
 

 

 

 

 

ها که ما توانائيم. ها و مشرقسوگند به پروردگار مغرب

را جايگزين کنيم و ما بر آن که بهتر از آنان ﴾41﴿

ا به را به حال خود واگذار تآنان ﴾41﴿ناتوان نيستيم. 

باطل خود فرو روند و به بازيچه بنشينند تا آنکه به آن 

آن  ﴾42﴿شوند برسند. روزشان که وعده داده مي

شوند گويي آنان روزي که از گورها شتابان بيرون مي

درحاليکه چشمانشان  ﴾43﴿دوند. اي ميسوي نشانهبه

به زير افتاده و خواري و پستي ايشان را فرو بسته است. 

    ﴾44﴿اند. آن روزي که وعده داده شدهاين است 
 

 سوره نوح
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

سوي قومش فرستاديم که قوم راستي که ما نوح را بهبه

خود را بترسان پيش از آنکه عذابي دردناک به سراغ 

)نوح( گفت: اي قوم من! من براي   ﴾1﴿ايشان بيايد. 

دا را بندگي کنيد که خ ﴾2﴿اي آشکارم. دهندهشما بيم

خداوند  ﴾3﴿و از او بترسيد و از من فرمان ببريد. 

آمرزد و اجل شما را تا وقتي مقرّر به گناهان شما را مي

دانستيد، بدانگاه که گمان اگر مياندازد. بيتأخير مي

 ﴾4﴿شود. وقت مقرّر الهي فرا رسد باز پس داشته نمي

ب و روز )نوح(  گفت: پروردگارا! من قوم خود را ش

ولي دعوت من در حق آنان به جز  ﴾5﴿فراخواندم. 

را فراخواندم تا و هرگاه من آنان ﴾6﴿گريز نيافزود. 

هاي خود هايشان را به گوشرا بيامرزي انگشتآنان

هايشان را به خود پيچيدند و فرو کردند و جامه

سپس من  ﴾7﴿پافشاري کردند و سخت کبر ورزيدند. 

 ﴾8﴿د و آشکار دعوت کردم. را با صداي بلنآنان

سپس )دعوتم را( براي آنان آشکار ساختم و به صورت 

و گفتم: از  ﴾9﴿نهاني )هم( بديشان رساندم. 

پروردرگاتان آمرزش بخواهيد که او بسيار آمرزنده 

 ﴾11﴿است. 
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ا  َرار  حدح َمآَء َعلَيحُكم م  لح ٱلسه دحُكم  ١١يُرحسح دح َوُيمح
َٰل  َوَبنحنَي َوَيجح  َو مح

َ
حأ َعل لهُكمح ب َٰت  َوَيجح َعل لهُكمح َجنه

ا  نحَهَٰر 
َ
ا  ١٢أ ح َوقَار  ه ا لَُكمح ََل تَرحُجوَن َّللح َوقَدح  ١٣مه

َواًرا  طح
َ
ُ َسبحَع  ١٤َخلََقُكمح أ اْ َكيحَف َخلََق ٱَّلله لَمح تََروح

َ
أ

ا  َباق  ا وََجَعَل  ١٥َسَمََٰوَٰت  طح َقَمَر فحيهحنه نُور 
وََجَعَل ٱلح

 َ َس َسح مح ا ٱلشه ۡرضح  ١٦اج 
َ حَن ٱۡلح ۢنَبَتُكم م 

َ
ُ أ َوٱَّلله

ا  ١٧َنَبات ا  َراج  رحُجُكمح إحخح ُثمه يُعحيُدُكمح فحيَها َوُيخح
ا  ١٨ حَساط  ۡرَض ب

َ ُ َجَعَل لَُكُم ٱۡلح لُُكواْ  ١٩َوٱَّلله حتَسح ل 
ا  ح إحنهُهمح َعَصوح يح  ٢٠محنحَها ُسُبَل  فحَجاج  قَاَل نُوح  رهب 

 ْ َبُعوا ا َوٱته ۥٓ إحَله َخَسار  هُ هُ َماَُلُۥ َوَوَلُ مح يَزحدح
 ٢١َمن له

ا  ا ُكبهار  ر  حَهَتُكمح   ٢٢َوَمَكُرواْ َمكح َوقَالُواْ ََل تََذُرنه َءال
ا  ا َوََل ُسَواَع  َوََل َيُغوَث َوَيُعوَق َونَِسح  َوََل تََذُرنه َود  

َٰلح  ٢٣ اۖۡ َوََل تَزحدح ٱلظه  َكثحي 
ْ َضلُّوا

َ
محنَي إحَله َضَلََٰل  َوقَدح أ

يٓ  ٢٤ ا َخطح حمه ا فَلَمح ََيحُدواْ َٰٔـم   نَار 
ْ لُوا دحخح

ُ
ْ فَأ رحقُوا

غح
ُ
تحهحمح أ

ا  نَصار 
َ
ح أ حن ُدونح ٱَّلله ح ََل تََذرح  ٢٥لَُهم م  َوقَاَل نُوح  رهب 

َٰفحرحيَن َديهاًرا  َك
ۡرضح محَن ٱلح

َ إحنهَك إحن تََذرحُهمح  ٢٦لََعَ ٱۡلح
ْ عحبَ  لُّوا ا يُضح ار  ا َكفه ر   فَاجح

ْ إحَله ٓوا ُ ح  ٢٧اَدَك َوََل يَِلح رهب 
ا  محن  َ ُمؤح حَمن َدَخَل بَيحِتح يه َول َ َٰلح فحرح َلح َولحَو ٱغح
َٰلحمحنَي إحَله َتَباَرُۢا  ِۖ َوََل تَزحدح ٱلظه محَنَٰتح ُمؤح

ح محنحنَي َوٱل حلحُمؤح َول
٢٨  
 

 
 
 
 
 

و   هاي پرخير)اگر چنين کنيد(  خدا از آسمان باران
و شما را با )بخشيدن(  ﴾11﴿بارند. برکت و يپاپي مي

دهد ها ميرساند و به شما باغاموال و فرزندان مدد مي
شما را چه شده  ﴾12﴿آورد. و برايتان رودها پديد مي

است که بزرگي و شکوه براي خداوند قابل 
شما را چه شده است که بزرگي و  ﴾13﴿شويد؟. نمي

آيا  ﴾14﴿شويد؟. ل نميشکوه براي خداوند قاب
بينيد چگونه خداوند هفت آسمان را يکي بر باالي نمي

ها و ماه را درميان آن ﴾15﴿ديگري آفريده است؟!. 
تابان، و خورشيد را چراغ )درخشان( کرده است؟!. 

و خداوند به گونة شگفتي شما را از زمين  ﴾16﴿
گرداند سپس شما را به آن باز مي ﴾17﴿آفريده است. 

بعد شما را به گونة شگفت آوري )از زمين( بيرون و 
و خداوند زمين را براي شما گسترده و  ﴾18﴿آورد. مي

هاي فراخ در پيش تا در آن راه ﴾19﴿فراخ کرده است. 
گمان از من نوح گفت: پروردگارا! بي ﴾21﴿گيريد. 

نافرماني کردند و از کسي پيروي کردند که مال و 
و آن  ﴾21﴿نيفزود.  فرزندانش جز زيان بر او

و  ﴾22﴿ )پيشوايان( دست به مکري بس بزرگ زدند

و « سواع»و « ود»گفتند: معبودانتان را رها مکنيد و 
و  ﴾23﴿را وامگذاريد. « نسر»و « يعوق»و « يغوث»

راستي که بسياري را گمراه کردند و جز گمراهي بر به
به )سزاي( گناهانشان غرق  ﴾24﴿ستمکاران ميفزاي. 

سپس به آتش درآورده شدند و براي خود در  گشتند

و نوح گفت:  ﴾25﴿برابر خداوند ياوراني نيافتند. 
پروردگارا! هيچ کسي از کافران را بر روي زمين باقي 

را باقي بگذاري چرا که اگر تو آنان ﴾26﴿مگذار. 
سازند و جز بدکار ناسپاس به دنيا بندگانت را گمراه مي

ا! من و پدر و مادرم را و پروردگار ﴾27﴿آورند. نمي
ام درآيد و مردان و هر آن کس را که مؤمن به خانه

زنان مؤمن را بيامرز و ستمکاران را جز نابودي ميفزاي. 
﴿28﴾ 
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ح  ن   ُسوَرةُ اۡلح
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

 ْ ح َفَقالُٓوا ن  ح
حَن ٱۡلح َتَمَع َنَفر  م  نهُه ٱسح

َ
َ إحََله أ وۡحح

ُ
إحنها  قُلح أ

ا  َنا ُقرحَءانًا َعَجب  دح َف  ١َسمحعح ٓي إحََل ٱلرُّشح دح حهحۖۦۡ َيهح اَمنها ب
ا  َحد 

َ
ٓ أ حَنا حَرب  حَك ب ّشح

ُّ حَنا َما  ٢َولَن ن نهُهۥ تََعََٰلَٰ َجدُّ َرب 
َ
َوأ

ا  َبة  َوََل َوَل  ََذ َصَٰحح نهُهۥ ََكَن َيُقوُل َسفحيُهَنا  ٣ٱَّته
َ
َوأ

ا  ح َشَطط  نُس  ٤لََعَ ٱَّلله ح
ن لهن َتُقوَل ٱۡلح

َ
ٓ أ نها َظَننها

َ
َوأ
ب ا  ح َكذح نُّ لََعَ ٱَّلله ح

حَن  ٥َوٱۡلح نهُهۥ ََكَن رحَجال  م 
َ
َوأ

ا  ح فََزاُدوُهمح رََهق  ن  ح
حَن ٱۡلح حرحَجال  م  نسح َيُعوُذوَن ب ح

 ٦ٱۡلح
ا  َحد 

َ
ُ أ ن لهن َيبحَعَث ٱَّلله

َ
نهُهمح َظنُّواْ َكَما َظَننُتمح أ

َ
 ٧َوأ
 
َ
ا َوأ يد  ا َشدح َنََٰها ُملحَئتح َحرَس  َمآَء فَوََجدح َنا ٱلسه نها لََمسح

ا  عحِۖ َفَمن  ٨وَُشُهب  مح حلسه ُعُد محنحَها َمَقَٰعحَد ل نها ُكنها َنقح
َ
َوأ

ا  َهاب ا رهَصد  َتمحعح ٱٓأۡلَن ََيحدح ََلُۥ شح رحٓي  ٩يَسح نها ََل نَدح
َ
َوأ

مح 
َ
ۡرضح أ

َ حَمن ِفح ٱۡلح رحيَد ب
ُ
َۡشٌّ أ

َ
ا  أ حهحمح َربُُّهمح رََشد  َراَد ب

َ
أ

حَق  ١٠ حَكۖۡ ُكنها َطَرآئ َٰل َٰلحُحوَن َومحنها ُدوَن َذ نها محنها ٱلصه
َ
َوأ
ا  ۡرضح َولَن  ١١قحَدد 

َ َ ِفح ٱۡلح َز ٱَّلله جح ن لهن نُّعح
َ
نها َظَننهآ أ

َ
َوأ

ا  َزهُۥ َهَرب  حُهَدىَٰٓ َءاَمنها ١٢نُّعحجح َنا ٱل ا َسمحعح نها لَمه
َ
حهحۖۦۡ  َوأ ب

ا  ا َوََل رََهق  حهۦح فَََل ََيَاُف َِبحس  حَرب  محنُۢ ب  ١٣َفَمن يُؤح
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 سوره جن
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

بگو: به من وحي شده است که گروهي از جنّيان )به 

گمان تالوت قرآن( گوش فرا دادند، آنگاه گفتند: بي

به راه راست هدايت  ﴾1﴿قرآني شگفت شنيديم. 

کند، پس به آن ايمان آورديم و هرگز کسي را با يم

و شأن و  ﴾2﴿سازيم. پروردگار خود شريک نمي

شکوه پروردگارمان بس بلند است، او همسر و فرزندي 

و )شگفت( اين که نادانِ ما دربارة  ﴾3﴿برنگرفته است. 

و ما گمان  ﴾4﴿گفت. خداوند سخنان نادرستي مي

هرگز بر خدا دروغ ها کرديم که آدميان و جنمي

ها از جن ها به کسانيو کساني از انسان ﴾5﴿بندند. نمي

 ﴾6﴿پناه بردند و بدين وسيله بر سرکشي آنان افزودند. 

گمان بردند که هرگز  -چنانکه شما پنداشتيد  -و آنان 

و ما رو به آسمان  ﴾7﴿گيزند. خداوند کسي را برنمي

فظاني نيرومند و را چنان يافتيم که از محانهاديم و آن

)پيش از اين( در  ﴾8﴿هايي پر شده است. شهاب

نشستيم ولي هاي آسمان براي استراق سمع ميگوشه

اگر کسي اکنون گوش فرا دهد براي خود شبهاي 

دانيم که آيا براي ساکنان و ما نمي ﴾9﴿يابد. آماده مي

که پروردگارشان براي آنان زمين شر اراده شده يا اين

برخي از ما صالح و  ﴾11﴿يت خواسته است. خير و هدا

هاي گوناگوني هستيم. اند. ما گروهبرخي جز اين

توانيم بر ارادة و ما يقين داريم که هرگز نمي ﴾11﴿

توانيم از دست او خداوند در زمين غالب شويم و نمي

و اين که چون )نداي( هدايت را  ﴾12﴿فرار کنيم. 

رکس که به شنيديم به آن ايمان آورديم، پس ه

پروردگارش ايمان بياورد نه از کاستي )پاداش( 

 ﴾13﴿ترسد و نه از ستم. مي
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لََم   سح
َ
ُطوَنۖۡ َفَمنح أ لحُموَن َومحنها ٱلحَقَٰسح حُمسح نها محنها ٱل

َ
َوأ

ا  ْ رََشد  ا وح ْوَلَٰٓئحَك َِتَره
ُ
ُطوَن فَََّكنُواْ  ١٤فَأ ا ٱلحَقَٰسح مه

َ
َوأ

ا  ََهنهَم َحَطب  وح  ١٥ۡلح
له
َ
رحيَقةح َوأ  ٱلطه

ْ لََعَ َتَقَُٰموا ٱسح
ا  آًء َغَدق  َقيحَنَُٰهم مه سح

َ
رحضح  ١٦َۡل تحَنُهمح فحيهحِۚ َوَمن ُيعح َفح ح

نل 
ا  ُه َعَذاب ا َصَعد  لُكح حهۦح يَسح رح َرب 

نه  ١٧َعن ذحكح
َ
َوأ

ا  َحد 
َ
ح أ ُعواْ َمَع ٱَّلله ح فَََل تَدح ه َد َّللح َمَسَٰجح

ح ا  ١٨ٱل نهُهۥ لَمه
َ
َوأ

ا  قَاَم َعبحدُ  َد  ُعوهُ ََكُدواْ يَُكونُوَن َعلَيحهح بلح ح يَدح  ١٩ٱَّلله
ا  َحد 

َ
ٓ أ حهۦح حُك ب ۡشح

ُ
ح َوََلٓ أ ْ َرَب  دحُعوا

َ
ٓ أ َما قُلح إحّن ح  ٢٠قُلح إحنه

ا  ا َوََل رََشد  لحُك لَُكمح َۡض   مح
َ
قُلح إحّن ح لَن  ٢١ََلٓ أ

حهۦح َد محن ُدون جح
َ
َحد  َولَنح أ

َ
ح أ ُملحَتَحًدا  َُيحَي يح محَن ٱَّلله

٢٢  َ ح َورحَسََٰلَٰتحهحۚۦْ َوَمن َيعحصح ٱَّلله حَن ٱَّلله ا م   بََلَٰغ 
إحَله

بًَدا 
َ
ٓ أ حيَن فحيَها  ٢٣َورَُسوََلُۥ فَإحنه ََلُۥ نَاَر َجَهنهَم َخَِٰلح

َعُف  ضح
َ
لَُموَن َمنح أ ْ َما يُوَعُدوَن فََسَيعح ا وح

َ
َٰٓ إحَذا َرأ َحِته

ا  قَلُّ َعَدد 
َ
ا َوأ ا  ٢٤نَاصح  قَرحيب  مه

َ
دحرحٓي أ

َ
ُقلح إحنح أ
َمًدا 
َ
ٓ أ ح مح ََيحَعُل ََلُۥ َرَب 

َ
َغيحبح فَََل  ٢٥تُوَعُدوَن أ

َٰلحُم ٱلح َع
َحًدا 

َ
ٓ أ َٰ َغيحبحهۦح

هحُر لََعَ تَََضَٰ محن  ٢٦ُيظح  َمنح ٱرح
إحَله

ح يََديحهح َومحنح َخلحفحهۦح  لُُك محنُۢ َبنيح رهُسول  َفإحنهُهۥ يَسح
ا  َعح  ٢٧رََصد  ح َحاَط َل 

َ
حهحمح َوأ بحلَُغواْ رحَسََٰلَٰتح َرب 

َ
ن قَدح أ

َ
لََم أ

ُۢا  ٍء َعَدَد ح َۡ َِصَٰ ُكه  حح
َ
يحهحمح َوأ حَما َلَ   ٢٨ب

 
 
 
 
 
 
 

و گروهي از ما فرمانبردار و جمعي از ما منحرف و 
که اسالم آوردند اينانند که راه بيدادگرند. پس کساني

م و اما منحرفان هيز ﴾14﴿جويند. راست را مي
و اگر بر راه راست ماندگار بمانند آب  ﴾15﴿اند. جهنم

تا ايشان را  ﴾16﴿گردانيم. زياد بهرة ايشان مي
بيازماييم، و هرکس از ذکر و ياد پروردگارش 

گردان گردد او را به عذابي سخت داخل روي
و اين که مسجد خاص خداوند  ﴾17﴿گرداند. مي

و  ﴾18﴿. است، پس کسي ديگر را با خداوند مخوانيد
که چون بندة خداوند برخاست تا او را به )نيايش( اين

بگو:  ﴾19﴿بخواند نزديک بود که بر او هجوم آورند. 
خوانم و کسي را انباز فقط پروردگارم را به )نيايش( مي

گونه توانم هيچبگو: من نمي ﴾21﴿گردانم. او نمي
توانم شما را هدايت کنم. زياني به شما برسانم و نمي

گمان هيچ کسي مرا در برابر )خشم( بگو: بي ﴾21﴿
يابم. دهد وهرگز پشت و پناهي جز او نميخدا پناه نمي

توانم( پيامي از جانب خداوند و )بگو:( تنها )مي ﴾22﴿
رسانم و هرکس از هاي او را به انجام ميرسالت

گمان )فرمان( خداوند و رسول او سرپيچي کند بي
ت که در آن جاودانه خواهد آتش جهنم را خواهد داش

که آنچه را فهمند مگر( زماني)کافران نمي ﴾23﴿ماند. 
گاه خواهند دانست شود ببينند آنبه آنان وعده داده مي

تر و تعدادش کمتر است. که چه کسي ياورانش ناتوان
دانم آيا آنچه به شما  وعده داده بگو: نمي ﴾24﴿

زمان طوالني  شود نزديک است يا اينکه پروردگارممي
)پروردگارم(  ﴾25﴿دارد. و زيادي را براي آن مقرّر مي

داناي غيب است و هيچ کسي را بر غيب خود آگاه 
از رسوالني که خود  مگر کساني ﴾26﴿سازد. نمي

بپسندد که او پيشاپيش و پشت سر او نگهباني رهسپار 
هاي تا )پيامبر( بداند که پيغمبران پيام ﴾27﴿ کند.مي

اند و )خداوند( به آنچه که در گارشان را رساندهپرورد
نزد آنان است احاطه دارد و هر چيزي را سر شماري 

 ﴾28﴿کرده است. 
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حلح   ُسوَرةُ الُمزهم 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

حُل  حُمزهم  َها ٱل يُّ
َ
أ حَل إحَله قَلحيَل   ١َيَٰٓ وح  ٢قُمح ٱَله

َ
ۥٓ أ َفُه حصح ن 

حلح ٱلحُقرحَءاَن  ٣ ُه قَلحيًَل ٱنُقصح محنح  يحهح َوَرت 
وح زحدح َعلَ

َ
أ

تحيًَل  َل  ثَقحيًَل  ٤تَرح َّقح َعلَيحَك قَوح
إحنه  ٥إحنها َسُنلح

َشدُّ َوطح 
َ
َ أ حلح هح

َئَة ٱَله قحَوُم قحيًَل نَاشح
َ
إحنه لََك ِفح  ٦ا َوأ

ا َطوحيَل   حَك َوتَبَ  ٧ٱنلهَهارح َسبحح  َم َرب  ُكرح ٱسح
تهلح َوٱذح

رحبح ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَو  ٨إحََلحهح تَبحتحيَل   َمغح
ح حقح َوٱل َمّشح

ح رهبُّ ٱل
هُ َوكحيَل   حذح ُجرحُهمح  ٩فَٱَّته َٰ َما َيُقولُوَن َوٱهح ح لََعَ َبح َوٱصح
ا ََجحيَل   ر  َمةح  ١٠َهجح ْولح ٱنلهعح

ُ
بحنَي أ ح ُمَكذ 

ح َوَذرح يح َوٱل
حلحُهمح قَلحيًَل  ا  إحنه   ١١َوَمه  يم  نَكاَل  وََجحح

َ
ٓ أ َنا يح  ١٢َلَ

ا  م  َلح
َ
ة  وََعَذابًا أ ا َذا ُغصه يَوحَم تَرحُجُف  ١٣َوَطَعام 

هحيًَل  ا مه َباُل َكثحيب  ح
َباُل َوََكنَتح ٱۡلح ح

ۡرُض َوٱۡلح
َ إحنهآ  ١٤ٱۡلح

رحَسلحَنآ 
َ
ٓ أ  َشَٰهحًدا َعلَيحُكمح َكَما

ٓ إحََلحُكمح رَُسوَل  رحَسلحَنا
َ
أ

َن رَُسوَل  إحََلَٰ فحرح  ُن ٱلرهُسوَل  ١٥َعوح َفَعَِصَٰ فحرحَعوح
حيَل   ا َوب

ذ  خح
َ
َنَُٰه أ َخذح

َ
فََكيحَف َتتهُقوَن إحن  ١٦فَأ

يًبا  وحلحَدََٰن شح
ح ا ََيحَعُل ٱل ُتمح يَوحم  َمآُء  ١٧َكَفرح ٱلسه

ُعوًَل  ُدهُۥ َمفح حهحۚۦْ ََكَن وَعح ُۢ ب ُر كحَرة ۖۡ  ١٨ ُمنَفطح ۦح تَذح ه إحنه َهَٰذح
 ٓ حهۦح َسبحيًَل َفَمن َشا ََذ إحََلَٰ َرب 

 ١٩َء ٱَّته
 
 
 
 

 
 

 سوره مزمل
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

شب را زنده بدار مگر  ﴾1﴿. اي جامه به خود پيچيده!

نيمي از شب يا کمي از نيمه  ﴾2﴿را(. اندکي )از آن

يا اندکي بر آن بيفزا و قرآن را چنانکه بايد  ﴾3﴿بکاه. 

همانا ما سخن سنگيني بر  ﴾4﴿شمرده و شيوا بخوان. 

داري در به يقين شب زنده ﴾5﴿ تو نازل خواهيم کرد.

سازگاريِ زبان و دل مؤثرتر و در سخن استوارتر است. 

همانا تو در روز تالش فراوان و طوالني داري.  ﴾6﴿

و نام پروردگارت را ياد کن و چنانکه بايد رو به  ﴾7﴿

پروردگار  ﴾8﴿ سوي او آر، و )از همه چيز( دل بِبُر.

مشرق و مغرب که هيچ معبود به حقي جز او نيست. 

گويند و بر آنچه مي ﴾9﴿ پس او را کارساز خود بگير.

اي از ايشان دوري ي پسنديدهشکيبايي کن و به شيوه

کنندگانِ برخوردار از و مرا با تکذيب ﴾11﴿نما. 

 ﴾11﴿آسايش تنها بگذار و اندکي به آنان مهلت ده. 
هايي سخت و آتش سوزانِ دوزخ زد ما عذابگمان نبي

و )همچنين( خوراکي گلوگير و عذاب  ﴾12﴿است. 

ها بجنبند و روزي که زمين و کوه ﴾13﴿دردناک. 

هاي ريگِ روان تبديل هاي پراکنده و تپهها به تودهکوه

سوي شما به يقين ما پيامبري را به ﴾14﴿شوند. مي

سوي همچنانکه بهايم که بر شما گواه است، فرستاده

پس فرعون از فرمان  ﴾15﴿فرعون پيامبري فرستاديم. 

آن پيامبر سرپيجي کرد و او را به سختي فرو گرفتيم. 

پس اگر کفر ورزيد از روزي که کودکان را پير  ﴾16﴿

آسمان  ﴾17﴿گرداند چگونه ايمن خواهيد شد؟!. مي

گردد، وعدة او شدني است. در آن روز شکافته مي

گمان اين پندي است و هرکس که بخواهد بي ﴾18﴿

 ﴾19﴿سوي پروردگار خود درپيش بگيرد. راهي به
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حلح 
ََثح ٱَله

َّنَٰ محن ثُلُ دح
َ
نهَك َتُقوُم أ

َ
لَُم أ ۞إحنه َربهَك َيعح

 ُ حيَن َمَعَكْۚ َوٱَّلله
حَن ٱَّله حَفة  م  َثُهۥ َوَطآئ

َفُهۥ َوثُلُ َونحصح
ْۚ َعلح  حَل َوٱنلهَهاَر ُر ٱَله ح ن لهن ُِتحُصوهُ َفَتاَب ُيَقد 

َ
َم أ

ن 
َ
ِۚ َعلحَم أ َ محَن ٱلحُقرحَءانح ْ َما تََيِسه ۖۡ فَٱقحَرُءوا َعلَيحُكمح

حُبوَن ِفح  رحََضَٰ َوَءاَخُروَن يَۡضح َسَيُكوُن محنُكم مه
ح َوَءاَخُروَن يَُقَٰتحلُوَن  لح ٱَّلله ۡرضح يَبحَتُغوَن محن فَضح

َ ٱۡلح
 ْ حۖۡ فَٱقحَرُءوا َة  ِفح َسبحيلح ٱَّلله لَوَٰ قحيُمواْ ٱلصه

َ
َ محنحُهْۚ َوأ َما تَيَِسه

ُمواْ  ح ْۚ َوَما ُتَقد  ا َ قَرحًضا َحَسن  رحُضواْ ٱَّلله
قح
َ
َة َوأ َكوَٰ َوَءاتُواْ ٱلزه

ا  ح ُهَو َخيح  حنح َخيح  ََتحُدوُه عحنَد ٱَّلله ُكم م  نُفسح
َ
ۡلح

َ َغفُ  ۖۡ إحنه ٱَّلله َ ْ ٱَّلله فحُروا َتغح اْۚ َوٱسح ر  جح
َ
َظَم أ عح

َ
ُۢ َوأ يُم ور  رهحح
٢٠  
 

حرح 
ث   ُسوَرةُ الُمده

يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

حُر  ث  حُمده َها ٱل يُّ
َ
أ رح  ١َيَٰٓ نذح

َ
ح  ٢ُقمح فَأ ح  ٣َوَربهَك َفَكَب 

حرح  ُجرح  ٤َوثحَيابََك َفَطه  َز فَٱهح ُُن  ٥َوٱلرُّجح َوََل َتمح
 ُ َثح َتكح ح  ٦تَسح َبح حَك فَٱصح حَرب  حَذا  ٧َول نُقحَر ِفح ٱنلهاقُورح فَإ

ٌي  ٨ حَك يَوحَمئحذ  يَوحٌم َعسح َٰل ُ  ٩فََذ َٰفحرحيَن َغيح َك
لََعَ ٱلح

ي   ا  ١٠يَسح يد  ُت وَحح وََجَعلحُت ََلُۥ  ١١َذرح يح َوَمنح َخَلقح
ا  ُدود  مح ا  ١٢َماَل  مه َوَمههدتُّ ََلُۥ  ١٣َوَبنحنَي ُشُهود 

ا  هحيد  زحيدَ  ١٤َتمح
َ
نح أ
َ
َمُع أ ۖۡ إحنهُهۥ ََكَن  ١٥ ُثمه َيطح ٓ َُكه

ا  رحهحُقُهۥ َصُعوًدا  ١٦ٓأِلتََٰيَٰتحَنا َعنحيد 
ُ
 ١٧َسأ

 

 

 

داند که تو و گروهي از همانا پروردگارت مي
که با تو هستند نزديک به دو سوم شب، يا نصف کساني

ايستيد. و خداوند شب و و يا يک سوم آن را به نماز مي
توانيد حساب نمي داند که شماسنجد. او ميروز را مي

پس آن مقدار را داشته باشيد، لذا از شما درگذشت، آن
از قرآن را )در نماز( بخوانيد که برايتان ميسّر است و 
خداوند دانست که برخي از شما بيمار خواهند بود و 
ديگراني هم براي به دست آوردن نعمت خدا در زمين 

ند. جنگکنند و دستة ديگر در راه خدا ميمسافرت مي
پس آنچه ميسّر باشد از آن بخوانيد. و نماز را برپاي 
داريد و زکات را بپردازيد و به خداوند قرض الحسنه 
بدهيد. و کارهاي نيکي را که براي خودتان پيش 

را نزد خداوند بهتر و با پاداش بيشتري فرستيد آنمي
خواهيد يافت. و از خداوند آمرزش بخواهيد که 

 ﴾21﴿ان است. خداوند آمرزگار مهرب

 سوره مدثر
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

و  ﴾2﴿ برخيز و هشدار ده. ﴾1﴿جامه به خود پيچيده!. 
هايت را و لباس ﴾3﴿پروردگارت را به بزرگي ياد کن. 

و بذل و  ﴾5﴿و پليدي را دور ساز.  ﴾4﴿ پاکيزه بدار.
و براي  ﴾6﴿ بخشش مکن تا افزون طلبي کني.

که در پس هنگامي ﴾7﴿کن.  پروردگارت شکيبايي
آن روز، روز سختي خواهد بود.  ﴾8﴿صور دميده شود. 

مرا واگذار با آن  ﴾11﴿بر کافران آسان نيست.  ﴾9﴿
و برايش  ﴾11﴿ام. که او را تک و تنها آفريدهکسي

ام و فرزنداني به او داده ﴾12﴿ام. مالي فراوان قرار داده
را( از هر نظر  و )وسائل زندگي ﴾13﴿ که همه حاضرند.

ورزد که باز طمع مي ﴾14﴿ام. براي او فراهم ساخته
هرگز )چنين نخواهد بود( چرا که  ﴾15﴿افزون سازم. 

زودي او به ﴾16﴿جو است. با آيات ما دشمن و ستيزه

 ﴾17﴿دارم. را به باال رفتن از گردنة )مشکالت( وامي
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َر  َر َوقَده َر َفُقتحَل َكيحَف قَ  ١٨إحنهُهۥ فَكه ُثمه قُتحَل  ١٩ده
َر  ُثمه  ٢٢ُثمه َعبََس َوبََِسَ  ٢١ُثمه َنَظَر  ٢٠َكيحَف قَده

ََبَ  َتكح بََر َوٱسح دح
َ
ثَُر  ٢٣أ ر  يُؤح حح ٓ إحَله سح  ٢٤َفَقاَل إحنح َهََٰذا

بََّشح 
ُل ٱلح ٓ إحَله قَوح لحيهح َسَقَر  ٢٥إحنح َهََٰذا صح

ُ
َوَمآ  ٢٦َسأ

ََٰك َما َسَقُر  َرى دح
َ
اَحة   ٢٨ ُتبحَّقح َوََل تََذُر ََل  ٢٧أ لَوه

بََّشح 
حلح َعَة َعَّشَ  ٢٩ل  حسح َوَما َجَعلحَنآ  ٣٠َعلَيحَها ت

َتُهمح إحَله  ۖۡ َوَما َجَعلحَنا عحده  َمَلَٰٓئحَكة 
َحََٰب ٱنلهارح إحَله صح

َ
أ

ْ ٱلحكحَتََٰب  وتُوا
ُ
حيَن أ تَيحقحَن ٱَّله ْ لحيَسح حيَن َكَفُروا حَّله فحتحَنة  ل 

وتُواْ َوَيزحدَ 
ُ
حيَن أ تَاَب ٱَّله ا َوََل يَرح ْ إحيَمَٰن  حيَن َءاَمُنٓوا اَد ٱَّله

َرض   حهحم مه وب
حيَن ِفح قُلُ َُقوَل ٱَّله محُنوَن َوَلح حُمؤح ٱلحكحَتََٰب َوٱل

لُّ  حَك يُضح ْۚ َكَذَٰل حَهََٰذا َمَثَل  ُ ب َراَد ٱَّلله
َ
ٓ أ َٰفحُروَن َماَذا َوٱلحَك

دحي َمن  ُ َمن يََشآُء َوَيهح لَُم ُجُنوَد ٱَّلله ْۚ َوَما َيعح يََشآُء
بََّشح 

حلح َرىَٰ ل َ إحَله ذحكح  ُهَوْۚ َوَما هح
حَك إحَله َُكه  ٣١َرب 
َقَمرح 

بََر  ٣٢َوٱلح دح
َ
حلح إحذح أ

َفَر  ٣٣َوٱَله سح
َ
ٓ أ بححح إحَذا  ٣٤َوٱلصُّ

ُكََبح 
َدى ٱلح بََّشح  ٣٥إحنهَها َۡلححح

حلح ا ل  ير  حَمن َشآَء  ٣٦نَذح ل
ن
َ
َر  محنُكمح أ خه

َ
وح َيَتأ

َ
َم أ حَما  ٣٧َيَتَقده ب ۢ ب ُكُّ َنفح
َمحنيح  ٣٨َكَسَبتح رَهحيَنٌة 

َحََٰب ٱَلح صح
َ
ٓ أ ِفح  ٣٩إحَله

َٰت  يَتََسآَءلُوَن  رحمحنَي  ٤٠َجنه ُمجح
ح َما  ٤١َعنح ٱل

حنَي  ٤٢َسلََكُكمح ِفح َسَقَر  حُمَصل   ٤٣قَالُواْ لَمح نَُك محَن ٱل
ح  عحُم ٱل كحنَي َولَمح نَُك ُنطح َوُكنها ََّنُوُض َمَع  ٤٤محسح

نَي  حضح َآئ
حينح  ٤٥ٱۡلح ُب بحَيوحمح ٱل  ح

َٰٓ  ٤٦َوُكنها نَُكذ  َحِته
َقحنُي  ََٰنا ٱَلح تَى

َ
 ٤٧أ
 
 
 

مرگ بر او باد چگونه  ﴾18﴿او بينديشيد و سنجيد. 
 ﴾21﴿باز مرگ بر او باد چگونه سنجيد!.  ﴾19﴿ سنجيد!.

کرد و پيشاني گاه رو ترش آن ﴾21﴿سپس نگريست. 
سپس پشت کرد و کبر ورزيد.  ﴾22﴿درهم کشيد. 

گاه گفت: اين چيزي جز جادوي منقول )از آن ﴾23﴿
اين جز سخن انسان نيست.  ﴾24﴿پيشينيان( نيست. 

و تو چه  ﴾26﴿او را به دوزخ درخواهم آورد.  ﴾25﴿
نه باقي  ﴾27﴿داني که دوزخ چگونه است؟!. مي
سوزانندة  ﴾28﴿ کند.گذراد و نه رها ميمي

بر آن نوزده )کس( گمارده  ﴾29﴿هاست. انسان
و مأموران دوزخ را جز از ميان فرشتگان  ﴾31﴿اند. شده

را نيز جز ماية آزمايش ايم و شمار آنانبرنگزيده
ايم تا اهل کتاب يقين حاصل کنند و کافران قرار نداده

تا ايمان مؤمنان بيشتر شود و تا اهل کتاب و مؤمنان 
نکنند و تا بيماردالن و کافران بگويند: خداوند از  شک

اين مثل چه خواسته است؟ خداوند بدينسان هرکس را 
سازد و هرکس را که بخواهد که بخواهد گمراه مي

کند و لشکرهاي پروردگارت را جز او هدايت مي
داند و اين جز اندرزي براي بشر نيست. کسي نمي

پندارند( سوگند به اينچنين نيست )که ايشان مي ﴾31﴿
و سوگند به شب بدانگاه که پشت کند.  ﴾32﴿ماه. 

که آن  ﴾34﴿و به صبح چون روشن شود.  ﴾33﴿
براي  ﴾35﴿)دوزخ( يکي از )بالهاي( بزرگت است. 

براي کسي از شما که  ﴾36﴿دهنده است. ها بيمانسان
هرکس در  ﴾37﴿بخواهد گام پيش نهد يا پس ماند. 

ها. مگر سمت راستي ﴾38﴿ .گرو عملکرد خويش است
هاي )بهشتي( خواهند بود. از همديگر در باغ ﴾39﴿

چه چيز شما را به  ﴾41﴿از بزهکاران.  ﴾41﴿پرسند. مي
گويند: از نمازگزاران مي ﴾42﴿دوزخ درآورد؟. 

و ما  ﴾44﴿داديم. و به بينوا خوراک نمي ﴾43﴿نبوديم. 
و روز جزا را  ﴾45﴿رفتيم. گرايان فرو ميپيوسته با باطل

تا اين که مرگ به سراغمان  ﴾46﴿انگاشتيم. دروغ مي
 ﴾47﴿آمد. 
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َٰفحعحنَي  َفَما لَُهمح َعنح  ٤٨َفَما تَنَفُعُهمح َشََََٰٰعُة ٱلشه
نَي  رحضح كحَرةح ُمعح

تَنفحَرة   ٤٩ٱتلهذح سح نهُهمح ُۡحُر  مُّ
َ
 ٥٠َكأ

 ِۢ َوَرة رحي   ٥١فَرهتح محن قَسح  ٱمح
 يُرحيُد ُكُّ

ح  بَلح ن م 
َ
نحُهمح أ

ة   َ نَّشه ا مُّ ََتَٰ ُصُحف  َرةَ  ٥٢يُؤح ۖۡ بَل َله ََيَافُوَن ٱٓأۡلخح َُكه
كحَرة   ٥٣ ٓ إحنهُهۥ تَذح َوَما  ٥٥َفَمن َشآَء َذَكَرهُۥ  ٥٤َُكه

ُل  هح
َ
َوىَٰ َوأ ُل ٱتلهقح هح

َ
ْۚ ُهَو أ ُ ن يََشآَء ٱَّلله

َ
ٓ أ ُكُروَن إحَله يَذح

فحَرةح  حَمغح   ٥٦ٱل
 قحَياَمةح ُسوَرُة ال 

يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ُم بحَيوحمح ٱلحقحَيََٰمةح  قحسح
ُ
سح  ١ََلٓ أ حٱنلهفح ُم ب قحسح

ُ
َوََلٓ أ

اَمةح  حَمَع عحَظاَمُهۥ  ٢ٱللهوه لهن َنه
َ
نَسَُٰن أ ح

َُيحَسُب ٱۡلح
َ
 ٣أ

حَي َبَنانَُهۥ  َسو 
ُّ ن ن
َ
َٰٓ أ رحيَن لََعَ َٰدح  يُرحيُد  ٤بََلَٰ َق

بَلح
ح 
َماَمُهۥ ٱۡلح

َ
ُجَر أ َفح يهاَن يَوحُم ٱلحقحَيََٰمةح يَسح  ٥نَسَُٰن َلح

َ
ُل أ

ََِصُ  ٦ حَذا بَرحَق ٱبلح وََُجحَع  ٨وََخَسَف ٱلحَقَمُر  ٧فَإ
ُس َوٱلحَقَمُر  مح َن  ٩ٱلشه يح

َ
نَسَُٰن يَوحَمئحٍذ أ ح

َيُقوُل ٱۡلح
حَمَفرُّ  حمُ  ١١َُكه ََل َوَزَر  ١٠ٱل حَك يَوحَمئحٍذ ٱل َتَقرُّ إحََلَٰ َرب  سح
َر  ١٢ خه

َ
َم َوأ حَما قَده نَسَُٰن يَوحَمئحذِۢ ب ح

ْ ٱۡلح بَلح  ١٣يُنَبهُؤا
َية   هۦح بَصح سح َٰ َنفح نَسَُٰن لََعَ ح

لحََّقَٰ َمَعاذحيَرُهۥ  ١٤ٱۡلح
َ
َولَوح أ

١٥  ٓ حهۦح َجَل ب َعح حَسانََك تلح حهۦح ل حكح ب إحنه َعلَيحَنا  ١٦ََل ُِتَر 
َنَُٰه فَٱتهبحعح قُرحَءانَُهۥ َفإح  ١٧ََجحَعُهۥ َوقُرحَءانَُهۥ 

ح
ُثمه  ١٨َذا َقَرأ

 ١٩إحنه َعلَيحَنا َبَيانَُهۥ 

 

 
 
 
 

بخشد. کنندگان سودي به آنان نميپس شفاعت شفاعت

گردانند؟!. را چه شده است که از پند رويپس آنان ﴾48﴿

 ﴾51﴿اي هستند. گويي که آنان درازگوشان رمنده ﴾49﴿

ها بلکه هرکس از آن ﴾51﴿که از شيري گريخته باشند. 

 ﴾52﴿هايي گشوده داده شود. خواهد که به او صحيفهمي

حاشا،  ﴾53﴿چنين نيست بلکه از آخرت پروايي ندارند. 

پس  ﴾54﴿( پندي است. حق اين است که آن )سوره

کنند مگر و ياد نمي ﴾55﴿را ياد کند. هرکس بخواهد آن

وست سزاوار اين که خدا بخواهد. اوست سزاوار پروا و ا

 ﴾56﴿آمرزش. 
 سوره قيامه

 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

و به نفس  ﴾1﴿کنم. به روز قيامت سوگند ياد مي

پندارد که آيا انسان مي ﴾2﴿کنم. سرزنشگر سوگند ياد مي

آري! )چنين  ﴾3﴿هايش را گرد نخواهيم آورد؟. استخوان

 که )حتي( خواهيم کرد( درحاليکه تواناييم بر آن

بلکه انسان  ﴾4﴿سرانگشتانش را )هم( يکسان سازيم. 

خواهد در مدت زماني که در پيش دارد بدکاري کند. مي

پس  ﴾6﴿پرسد: روز قيامت چه زماني است؟. مي ﴾5﴿

و نور و روشنايي ماه از  ﴾7﴿گاه که چشم خيره شود. آن

شوند. و خورشيد و ماه به هم آورده مي ﴾8﴿بين برود. 

گويد: راه گريز کجاست؟. آن روز ميانسان در  ﴾9﴿

در آن روز قرارگاه در  ﴾11﴿نه هيچ پناهي نيست.  ﴾11﴿

انسان در آن روز به آنچه  ﴾12﴿دست پروردگار تو است. 

از پيش فرستاده و به آنچه باز پس گذاشته است خبر داده 

اصالً انسان خودش از وضع خود آگاه  ﴾13﴿شود. مي

ذرهاي درميان آورد. گرچه براي خود ع ﴾14﴿ است.

را )به زبان را به )تکرار( و مجُنبان تا به شتاب آن ﴾15﴿

گمان گرد آوردن قرآن و بي ﴾16﴿. پاري(سخاطر ب

را بر خوانديم و چون آن ﴾17﴿خواندنش بر عهدة ماست. 

سپس  ﴾18﴿را تبعيت کن. )به همان صورت( خواندن آن

 ﴾19﴿بيان و توضيح آن بر ماست. 
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لََة  َُكه بَلح  َرةَ  ٢٠ُِتحبُّوَن ٱلحَعاجح  ٢١َوتََذُروَن ٱٓأۡلخح
ةٌ  َ َرة   ٢٢ وُُجوه  يَوحَمئحذ  نهاۡضح حَها نَاظح َووُُجوه   ٢٣إحََلَٰ َرب 

ة   َ حَها فَاقحَرة   ٢٤يَوحَمئحذِۢ بَاَسح َعَل ب ن ُيفح
َ
ٓ إحَذا  ٢٥َتُظنُّ أ َُكه

 َ َاِقح نهُه ٱلحفحَراُق وَ  ٢٧َوقحيَل َمنح  َراق   ٢٦بَلََغتح ٱلَته
َ
َظنه أ

اقح  ٢٨ حٱلسه اُق ب تح ٱلسه َفه
حَك يَوحَمئحٍذ  ٢٩َوٱتلح إحََلَٰ َرب 
حَمَساُق  َٰ  ٣٠ٱل َق َوََل َصله َب  ٣١فَََل َصده ن َكذه َوَلَٰكح
 َٰ لحهۦح َيَتَمطه َٰٓ  ٣٢َوتََوله هح

َ
َلَٰ لََك  ٣٣ُثمه َذَهَب إحََلَٰٓ أ وح

َ
أ

َلَٰ  وح
َ
َلَٰ  ٣٤فَأ وح

َ
َلَٰٓ  ُثمه أ وح

َ
ن  ٣٥لََك فَأ

َ
نَسَُٰن أ ح

َُيحَسُب ٱۡلح
َ
أ

ََك ُسًدى  َّنَٰ  ٣٦ُيَتح ّنح   ُيمح حن مه  م 
َفة  لَمح يَُك ُنطح

َ
ُثمه  ٣٧أ

ىَٰ  ح  ٣٨ََكَن َعلََقة  َفَخلََق فََسوه وحَجنيح َفَجَعَل محنحُه ٱلزه
نََثَٰٓ 
ُ َكَر َوٱۡلح ن ُُيح  ٣٩ٱَّله

َ
َٰٓ أ ٍر لََعَ حَقَٰدح حَك ب َٰل لَيحَس َذ

َ
َ  ـ ح أ

ََتَٰ  حَموح  ٤٠ٱل
 
 
 
 

نَسانح   ُسوَرةُ اۡلح
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

رح لَمح يَُكن  هح حَن ٱله نَسَٰنح ححني  م  ح
َِتَٰ لََعَ ٱۡلح

َ
َهلح أ
ُكوًرا َشيح  ذح َفٍة  ١ا مه نَسََٰن محن نُّطح ح

َنا ٱۡلح إحنها َخلَقح
 ُۢ َشاج  نهبحَتلحيهح فََجَعلحَنَُٰه َسمحيَع مح

َ
ًيا أ إحنها  ٢ا بَصح

ا َكُفوًرا  ا ِإَومه ا َشاكحر  بحيَل إحمه إحنهآ  ٣َهَديحَنَُٰه ٱلسه
َلََٰل  وََسعحًيا  غح

َ
ََلْ َوأ َٰفحرحيَن َسَلَٰسح َك

حلح نَا ل َتدح عح
َ
إحنه  ٤أ

س  ََكَن محَزاُجَها ََكفُوًرا 
ح
ُبوَن محن َكأ َ بحَراَر يَّشح

َ  ٥ٱۡلح
 

دنيا را دوست  گوييد( شماچنين نيست )که شما مي
در  ﴾21﴿کنيد. و آخرت را رها مي ﴾21﴿داريد. مي

به  ﴾22﴿هايي تازه )و خرم( هستند. آن روز چهره
و در آن روز  ﴾23﴿نگرند. پروردگار خود مي

يقين دارند که  ﴾24﴿هايي درهم کشيده هستند. چهره

چنين نيست  ﴾25﴿رسد. مصيبتي کمرشکن به آنان مي
ها برسد. که )روح( به گلوگاهيگوييد( هنگام)که مي

و  ﴾27﴿و گفته شود: چه کسي افسونگر است.  ﴾26﴿

 ﴾28﴿کند که زمان فراق فرا رسيده است. يقين پيدا مي
در آن روز همه را به نزد  ﴾29﴿گردند. و پاها جفت مي

پس )انسان سرکش( نه  ﴾31﴿پروردگارت باز برند. 
روغ بلکه د ﴾31﴿تصديق کرد و نه نماز گزارد. 

سپس متکبرانه به نزد  ﴾32﴿گرداند. انگاشت و روي
واي بر تو، باز واي بر تو.  ﴾33﴿اش رفت. خانواده

آيا انسان  ﴾35﴿باز واي بر تو، واي بر تو.  ﴾34﴿
اي آيا نطفه ﴾36﴿شود. هدف رها ميپندارد که بيمي

گاه آن ﴾37﴿ شود.از مني نبود که )در رحم( ريخته مي
را( آفريد سپس د که )خداوند آناي بوخون بسته

گاه از آن دو آن ﴾38﴿)آفرينش او را( استوار داشت. 
آيا اين )خدا( بر  ﴾39﴿زوج، مرد و زن را پديد آورد. 

 ﴾41﴿آنکه مردگان را زنده کند توانا نيست؟. 

 سوره إنسان
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

قابل راستي که بر انسان مدتي گذشته است که چيزي به
اي آميخته گمان ما انسان را از نطفهبي ﴾1﴿ذکر نبود. 

آزمائيم و او را شنواي بينا ايم، او را ميآفريده
همانا ما بدو راه را نموديم خواه  ﴾2﴿گردانديم. 

همانا ما براي  ﴾3﴿گزار باشد، خواه ناسپاس. سپاس
ها و آتشي افروخته آماده ها و طوقکافران زنجيره

به درستي که نيکان جام شرابي را  ﴾4﴿ايم. کرده

 ﴾5﴿نوشند که آميخته به کافور است. مي
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ا  ي  جح ُروَنَها َتفح ح ح ُيَفج  حَها عحَباُد ٱَّلله َُب ب ا يَّشح  ٦َعيحن 
ا  َتطحي  هُۥ ُمسح ا ََكَن َۡشُّ رح َوَيَخافُوَن يَوحم 

حٱنلهذح يُوفُوَن ب
حهۦح محسح  ٧ َٰ ُحب 

َعاَم لََعَ عحُموَن ٱلطه ا َوُيطح ا َوَيتحيم  كحين 
ًيا  سح

َ
ح ََل نُرحيُد  ٨َوأ هح ٱَّلله حوَجح عحُمُكمح ل إحنهَما ُنطح

حَنا  ٩ محنُكمح َجَزآء  َوََل ُشُكوًرا ب  إحنها ََّنَاُف محن ره
ا  َطرحير  ا َقمح حَك  ١٠يَوحًما َعُبوس  َٰل ُ َۡشه َذ َُٰهُم ٱَّلله فََوقَى

ا ور  ة  َوَُسُ َ َُٰهمح نَۡضح ى َوحمح َوَلقه واْ  ١١ ٱَلح حَما َصََبُ َُٰهم ب وََجَزى
ا   وََحرحير 

تهكح  ١٢َجنهة  ِۖ ََل مُّ حكح َرآئ
َ نَي فحيَها لََعَ ٱۡلح

ا  َهرحير  ا َوََل َزمح س  َن فحيَها َشمح يحهحمح  ١٣يََروح
َوَدانحَيًة َعلَ

َل   َلح حلَتح ُقُطوُفَها تَذح َلَٰلَُها َوُذل  يحهحم  ١٤ظح
َوُيَطاُف َعلَ

حن أَِب َواب  ََكنَتح قََوارحيَرا۠ نحَية  م  كح
َ
ة  َوأ قََوارحيَراْ  ١٥فحضه

ا  ير  دح ُروَها َتقح ة  قَده ا  ١٦محن فحضه س 
ح
َن فحيَها َكأ َقوح َويُسح

َسبحيَل   ١٧ََكَن محَزاُجَها َزَنَبحيًَل 
َٰ َسلح ا فحيَها تَُسمه َعيحن 

تَ  ١٨ يح
َ
وَن إحَذا َرأ ُ َِله يحهحمح وحلحَدَٰن  ُمُّ

ُهمح ۞َوَيُطوُف َعلَ
ا نُثور  ا مه لُؤ  بحَتُهمح لُؤح يحَت  ١٩ َحسح

َ
يحَت َثمه َرأ

َ
ِإَوَذا َرأ

َّك  َكبحًيا 
ا َوُملح َٰلحَيُهمح ثحَياُب ُسنُدٍس ُخۡضح   ٢٠نَعحيم  َع

َُٰهمح َربُُّهمح  ة  وََسَقى َساوحَر محن فحضه
َ
ْ أ ۖۡ وَُحلُّٓوا ق  َ تََبح ِإَوسح
اب ا َطُهوًرا  مح َجَزآء  َوََكَن إحنه َهََٰذا ََكَن لَكُ  ٢١َۡشَ

ُكوًرا  شح ُيُكم مه َا َعلَيحَك ٱلحُقرحَءاَن  ٢٢َسعح نلح إحنها ََنحُن نَزه
عح محنحُهمح  ٢٣تََنحيَل   حَك َوََل تُطح مح َرب  ُكح ح ۡلح َبح فَٱصح

ا  وح َكُفور 
َ
حًما أ َرة   ٢٤َءاث حَك بُكح َم َرب  ُكرح ٱسح

َوٱذح
يَل   صح

َ
 ٢٥َوأ

را نوشند. و آنمياي که بندگان خدا از آن چشمه

و به نذر خود وفا  ﴾6﴿کنند. که بايد روان ميچنان

ترسند که شر و بالي آن کنند و از روزي ميمي

و خوراک با اين که  ﴾7﴿گسترده و فراگير است. 

ما  ﴾8﴿دهند. دوستش دارند به بينوا و يتيم و اسير مي

دهيم و از شما شما را تنها به خاطر خدا خوراک مي

ما از  ﴾9﴿خواهيم. و سپاسگزاري نميپاداش 

ترسيم از )عذاب( روزي بس ترشرو و پروردگارمان مي

را از شر آن روز حفظ پس خداوند آنان ﴾11﴿دشوار. 

و در  ﴾11﴿کرد و به آنان خرّمي و شادماني رساند. 

اند باغ و ابريشمي به آنان پاداش برابر صبري که نموده

اند و نه کيه دادهها تدر بهشت بر تخت ﴾12﴿داد. 

بينند. جا مي)گرماي( آفتابي و نه )سوز( سرمايي در آن

ها نزديک هاي )درختان بهشت( به آنو سايه ﴾13﴿

هايش بسيار در دسترس قرار داده شود. است و ميوه

هايي که اي و جامو بر آنان آوندهايي نقره ﴾14﴿

ره هايي از نقآبگينه ﴾15﴿شود. اند گردانده ميآبگينه

و در  ﴾16﴿اند. گيري کردهرا به اندازه اندازهکه آن

ي آن شوند که آميزهآنجا جام شرابي نوشانده مي

اي در آنجاست که سلسبيل چشمه ﴾17﴿زنجبيل است. 

اي همواره نوجوانان جاودانه ﴾18﴿شود. ناميده مي

را گردند که هرگاه ايشان را ببيني آنانميانشان مي

و  ﴾19﴿پنداري. افشانده مي مرواريدي از رشته

که بنگري، نعمت بسيار و فرمانروايي بزرگي را هنگامي

هاي ابريشم بر تن ايشان لباس ﴾21﴿بيني. در آنجا مي

نازک و ابريشم ضخيم است و با بندهايي از نقره 

اند، پروردگارشان شرابي پاکيزه بديشان آراسته شده

پاداش  ها(بدون شک اين )نعمت ﴾21﴿نوشاند. مي

گمان بي ﴾22﴿شما است و تالشتان پذيرفته شده است. 

ايم. ما خودمان قرآن را به تدريج بر تو نازل کرده

پس بر حکم پروردگارت شکيبا باش و از  ﴾23﴿

و نام  ﴾24﴿گناهکار يا ناسپاس آنان فرمان مبر. 

 ﴾25﴿پروردگارت را صبح و شام ياد کن. 
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ُجدح ََلُۥ  حلح فَٱسح
 َطوحيًَل  َومحَن ٱَله

ُه ََلحَل  ححح إحنه   ٢٦وََسب 
ا  لََة َوَيَذُروَن َوَرآَءُهمح يَوحم  ُؤََلٓءح ُُيحبُّوَن ٱلحَعاجح َهَٰٓ

ئحَنا  ٢٧ثَقحيَل   ۖۡ ِإَوَذا شح َُهمح َسح
َ
ٓ أ نَا َنَُٰهمح وََشَددح حُن َخلَقح َنه

يًَل  َثَٰلَُهمح َتبحدح مح
َ
ٓ أ َا نلح كحَرة ۖۡ َفمَ  ٢٨بَده ۦح تَذح ه ن إحنه َهَٰذح

حهۦح َسبحيَل   ََذ إحََلَٰ َرب 
ن  ٢٩َشآَء ٱَّته

َ
ٓ أ َوَما تََشآُءوَن إحَله

ا  َ ََكَن َعلحيًما َحكحيم  ْۚ إحنه ٱَّلله ُ ُل َمن  ٣٠يََشآَء ٱَّلله خح يُدح
َمُۢا  َلح

َ
َعده لَُهمح َعَذابًا أ

َ
َٰلحمحنَي أ َتحهحۚۦْ َوٱلظه   ٣١يََشآُء ِفح رَۡحح

 
 
 

 َسََلتح ُسوَرةُ الُمرح 
يمح ِمۡسِب ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح   ٱَّلله

ا  ف  حُمرحَسَلَٰتح ُعرح ا  ١َوٱل ف  َََٰٰتح َعصح  ٢فَٱلحَعَٰصح
ا  َرَٰتح نَّشح  َٰشح ق ا  ٣َوٱلنه َٰتح فَرح َََٰٰرحَق

حُملحقحَيَٰتح  ٤فَٱلح فَٱل
ًرا  ًرا  ٥ذحكح وح نُذح

َ
ًرا أ َٰقحع   ٦ُعذح  ٧إحنهَما تُوَعُدوَن لََو

حَذا ٱنلُُّجوُم ُطمحَستح  َمآُء فُرحَجتح ِإَو ٨فَإ  ٩َذا ٱلسه
َفتح  َباُل نُسح ح

حَتتح  ١٠ِإَوَذا ٱۡلح ق 
ُ
ي ح  ١١ِإَوَذا ٱلرُُّسُل أ

َ
ۡلح

لَتح  ح ج 
ُ
ٍم أ لح  ١٢يَوح َفصح

َوحمح ٱلح ََٰك َما يَوحُم  ١٣َلح َرى دح
َ
ٓ أ َوَما

لح  َفصح
بحنَي  ١٤ٱلح ح ُمَكذ 

حلح لحكح  ١٥َويحل  يَوحَمئحذ  ل  لَمح ُنهح
َ
أ

لحنَي  وه
َ رحينَ ثُ  ١٦ٱۡلح َعُل  ١٧ مه نُتحبحُعُهُم ٱٓأۡلخح حَك َنفح َكَذَٰل

رحمحنَي  ُمجح
ح حٱل بحنَي  ١٨ب ح ُمَكذ 

حلح  ١٩َويحل  يَوحَمئحذ  ل 
 
 
 

 
 

و )در بخشي( از شب برايش نماز بگذار و در بخش 
گمان بي ﴾26﴿بلندي از شب او را به پاکي ياد کن. 

دارند و روز سخت و دشوار اينان دنيا را دوست مي
را ما آنان ﴾27﴿افکنند. ت را پشت سر خويش ميآخر

ايم و ايم و آفرينش انهار استوار و محکم کردهآفريده
را چنانکه بايد جايگزين هر وقت بخواهيم مانند آنان

گمان اين پندي است، پس هرکس بي ﴾28﴿ کنيم.مي
سوي پروردگارش راهي )درپيش( گيرد. که بخواهد به

واهيد مگر اين که خدا بخواهد توانيد بخشما نمي ﴾29﴿
 ﴾31﴿گمان خداوند بس آگاه و کار بجاست. بي

خداوند هرکس را بخوهد مشمول رحمت خود 
گرداند. و براي ستمکاران عذاب دردناکي را فراهم مي

 ﴾31﴿ساخته است. 
 سوره مرسَلت

 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

تگان و به فرش ﴾1﴿آور خوشي. سوگند به فرشتگان پيام
و به فرشتگاني که آنچه را  ﴾2﴿چون تندبادهاي سخت. 

و به فرشتگان  ﴾3﴿پراکنند. که بايد پراکنده نمايند، مي
و به فرشتگان  ﴾4﴿جداکننده )حق از باطل(. 

براي اتمام حجّت يا هشدار.  ﴾5﴿ فرودآورندة وحي.
شويد به وقوع گمان آنچه وعده داده ميبي ﴾6﴿

که ستارگان محو و تاريک هنگامي ﴾7﴿پيوندد. مي
گردد. که آسمان شکافته ميو هنگامي ﴾8﴿گردند. مي

شوند. ها برکنده و پراکنده ميکه کوهو هنگامي ﴾9﴿
که رسوالن براي ميعاد معيّن گرد و هنگامي ﴾11﴿

براي چه روزي پس انداخته و  ﴾11﴿شوند. آورده مي
براي روز قضاوت و  ﴾12﴿اند. در نظر گرفته شده

داني روز داوري و و تو چه مي ﴾13﴿. جدائي انداختن
در آن روز واي بر  ﴾14﴿جدايي چيست؟. 

آيا ما پيشنيان را نابود  ﴾15﴿کنندگان. تکذيب
گاه پسينيان را در پي آنان آن ﴾16﴿ ايم؟!.نساخته

کنيم. با گناهکاران بدينسان رفتار مي ﴾17﴿آوريم. مي
 ﴾19﴿ندگان. کندر آن روز واي بر تکذيب ﴾18﴿
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هحني   آء  مه حن مه م م  لَمح ََّنحلُقكُّ
َ
َرار   ٢٠أ

فََجَعلحَنَُٰه ِفح قَ
كحنٍي  لُوم   ٢١مه عح َم  ٢٢إحََلَٰ قََدر  مه نَا فَنحعح َفَقَدرح

ُروَن  بحنَي  ٢٣ٱلحَقَٰدح ح ُمَكذ 
حلح لَمح ََنحَعلح  ٢٤َويحل  يَوحَمئحذ  ل 

َ
أ

ۡرَض كحَفاتًا 
َ َٰ  ٢٥ٱۡلح َو مح

َ
َيآء  َوأ حح

َ
وََجَعلحَنا فحيَها  ٢٦ت ا أ

آء  فَُرات ا  َقيحَنَُٰكم مه سح
َ
َ َشَٰمحَخَٰت  َوأ َويحل   ٢٧َرَوََٰسح
بحنَي  ح ُمَكذ 

حلح حهۦح  ٢٨يَوحَمئحذ  ل   إحََلَٰ َما ُكنُتم ب
ْ ٱنَطلحُقٓوا

بُوَن  ح   ذحي ثََلَٰثح ُشَعب   ٢٩تَُكذ 
ل  ْ إحََلَٰ ظح  ٣٠ٱنَطلحُقٓوا

 َظلحيل  َوََل ُيغحّنح محنَ 
َهبح  َله

ر   ٣١ٱلله حَّشَ ّمح ب َها تَرح
إحنه

ح  ر   ٣٢َكٱلحَقِصح َمَٰلَت  ُصفح نهُهۥ جح
َ
َويحل  يَوحَمئحذ   ٣٣َكأ
بحنَي  ح ُمَكذ 

حلح ُقوَن  ٣٤ل  َذُن  ٣٥َهََٰذا يَوحُم ََل يَنطح َوََل يُؤح
ُروَن  َتذح بحنَي  ٣٦لَُهمح َفَيعح ح ُمَكذ 

حلح َهََٰذا  ٣٧َويحل  يَوحَمئحذ  ل 
لحنَي يَوحُم ٱلحفَ  وه

َ َنَُٰكمح َوٱۡلح ِۖ ََجَعح لح فَإحن ََكَن لَُكمح  ٣٨صح
بحنَي  ٣٩َكيحد  َفكحيُدونح  ح ُمَكذ 

حلح إحنه  ٤٠َويحل  يَوحَمئحذ  ل 
َلَٰل  وَُعُيون   ُمتهقحنَي ِفح ظح

ح َتُهوَن  ٤١ٱل ا يَشح َٰكحَه محمه َوفََو
ْ َهنحٓي  ٤٢ ُبوا َ ْ َوٱۡشح َملُوَن ُُكُوا حَما ُكنُتمح َتعح إحنها  ٤٣ا ب

نحنَي  سح حُمحح حَك ََنحزحي ٱل بحنَي  ٤٤َكَذَٰل ح ُمَكذ 
حلح َويحل  يَوحَمئحذ  ل 

حرحُموَن  ٤٥
ْ قَلحيًَل إحنهُكم ُمُّ ْ َوَتَمتهُعوا َويحل   ٤٦ُُكُوا

بحنَي  ح ُمَكذ 
حلح ْ ََل  ٤٧يَوحَمئحذ  ل  َكُعوا ِإَوَذا قحيَل لَُهُم ٱرح
َكُعوَن  حلحمُ  ٤٨يَرح بحنَي َويحل  يَوحَمئحذ  ل  ح ي ح  ٤٩َكذ 

َ
فَبحأ

محُنوَن حَ  َدهُۥ يُؤح يثِۢ َبعح   ٥٠دح
را و آن ﴾21﴿ايم؟!. آيا شما را از آبي ناچيز نيافريده

تا مدت زماني  ﴾21﴿ايم. در جايگاهي استوار قرار داده

گاه )به آن( سامان داديم و چه نيک آن  ﴾22﴿معين. 

در آن روز واي به حال  ﴾23﴿دهيم. سامان مي

آيا زمين را فراگير  ﴾24﴿کنندگان!. يبتکذ

که زندگان و مردگان را فرا  ﴾25﴿ايم؟. نساخته

هاي بلند قرار داديم و جا کوهو در آن ﴾26﴿گيرد. مي

واي در آن روز  ﴾27﴿به شما آبي شيرين نوشانديم. 

را سوي آنچه که آنبه ﴾28﴿کنندگان. براي تکذيب

سوي ساية سه يد بهبرو ﴾29﴿انگاشتيد برويد. دروغ مي

که نه خنک است و نه  ﴾31﴿شاخة )دودهاي آتش(. 

هايي از آتشپاره ﴾31﴿دارد. حرارت آتش را باز مي

هايي )برافراشته( دهد که انگار کاخخود بيرون مي

هايي که انگار شتران زردي آتشپاره ﴾32﴿هستند. 

کنندگان. در آن روز واي بر تکذيب ﴾33﴿هستند. 

توانند سخن روزي است که نمي اين روز ﴾34﴿

شود تا پوزش و به آنان اجازه داده نمي ﴾35﴿بگويند. 

کنندگان. واي در آن روز بر تکذيب ﴾36﴿. بخواهند

اين روزِ داوري است. شما را با پيشينيان گرد  ﴾37﴿

پس اگر نيرنگي داريد نيرنگ ورزيد.  ﴾38﴿ايم. آورده

 ﴾41﴿. کنندگاندر آن روز واي بر تکذيب ﴾39﴿

ساران خواهند ها و چشمهگمان پرهيزگاران در سايهبي

به  ﴾42﴿هايي که دلخواه آنان است. و ميوه ﴾41﴿بود. 

کرديد گوارا بخوريد و بياشاميد. پاداش آنچه مي

 ﴾44﴿دهيم. ما اينگونه نيکوکاران را پاداش مي ﴾43﴿

اندکي  ﴾45﴿کنندگان. واي در آن روز به حال تکذيب

 ﴾46﴿مند گرديد که شما گناهکاريد. بهره بخوريد و

و  ﴾47﴿ کنندگان در آن روز.واي به حال تکذيب

توانند به چون به آنان گفته شود به رکوع رويد نمي

در آن روز واي به حال  ﴾48﴿رکوع بروند. 

پس بعد از آن )قرآن( به کدام  ﴾49﴿کنندگان. تکذيب

 ﴾51﴿آورند؟. سخن ايمان مي
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 َبإح ُسوَرةُ انله 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

يمح  ١َعمه يَتََسآَءلُوَن  حي ُهمح  ٢َعنح ٱنلهَبإح ٱلحَعظح ٱَّله
لَُموَن  ٣فحيهح ُُمحَتلحُفوَن  ُثمه َُكه  ٤َُكه َسَيعح

لَُموَن  ا  ٥َسَيعح ۡرَض محَهَٰد 
َ لَمح ََنحَعلح ٱۡلح

َ
َباَل  ٦أ ح

َوٱۡلح
ا  تَاد  وح

َ
َنَٰ  ٧أ ا وََخَلقح َوَٰج  زح

َ
وََجَعلحَنا نَوحَمُكمح  ٨ُكمح أ

ا  ٩ُسَبات ا  َاس  حَل بلح وََجَعلحَنا ٱنلهَهاَر  ١٠وََجَعلحَنا ٱَله
ا  ا  ١١َمَعاش  َداد  ا شح وََجَعلحَنا  ١٢َوَبنَيحَنا فَوحقَُكمح َسبحع 

ا  اج  ا وَهه اج  َ ا  ١٣َسح َرَٰتح َمآء  ََثهاج  حُمعحصح َا محَن ٱل نَزنلح
َ
َوأ

١٤  ُ ح ا نل  ا َوَنَبات  حهۦح َحب   رحَج ب لحَفافًا  ١٥خح
َ
ٍَٰت أ إحنه  ١٦وََجنه

ا  لح ََكَن محيَقَٰت  َفصح
ورح  ١٧يَوحَم ٱلح يَوحَم يُنَفُخ ِفح ٱلصُّ

ا  فحَواج 
َ
تُوَن أ

ح
َٰ  ١٨َفَتأ بحَو

َ
َمآُء َفََّكنَتح أ  ١٩ب ا َوفُتحَحتح ٱلسه

ابًا  َباُل َفََّكنَتح ََسَ ح
َتح ٱۡلح ح نهَم ََكنَتح إحنه َجهَ  ٢٠وَُسي 
ا  َٰغحنَي َم  ٢١محرحَصاد  حلطه َقاب ا  ٢٢اب ا ل  حح

َ
ٓ أ َٰبحثحنَي فحيَها له

ابًا ٢٣ ا َوََل َۡشَ د  ا  ٢٤ َله يَُذوقُوَن فحيَها بَرح إحَله َۡححيم 
ا  اق  ْ ََل يَرحُجوَن  ٢٦َجَزآء  وحَفاقًا  ٢٥وََغسه إحنهُهمح ََكنُوا
َساب ا  بُواْ أَِب ٢٧حح اب ا تََٰيَٰ َوَكذه ٍء  ٢٨تحَنا كحذه ح َۡ َوَُّكه 

ا  َصيحَنَُٰه كحَتَٰب  حح
َ
ن نهزحيَدُكمح إحَله  ٢٩أ

ْ فَلَ فَُذوقُوا
 ٣٠َعَذابًا 
 
 
 
 
 

 

 

 سوره نبأ
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

  ﴾1﴿پرسند؟. )کافران( دربارة چه چيز از يکديگر مي

)خبري( که  ﴾2﴿پرسند(. )آري( از خبري بزرگ )مي

نه! خواهند دانست.  ﴾3﴿ در آن اختالف دارند.آنان 

آيا  ﴾5﴿گويم( نه! خواهند دانست. باز هم )مي ﴾4﴿

ها را و آيا کوه ﴾6﴿ايم. زمين را بستري نگردانده

و شما را به صورت  ﴾7﴿ايم؟. هائي ننمودهميخ

و خوابتان را  ﴾8﴿ايم. هاي )نر و ماده( آفريدهجفت

و شب را پوششي  ﴾9﴿ايم. ماية آرامش قرار داده

و روز را وقت کسب معاش  ﴾11﴿ايم. ساخته

و باالي سر شما هفت آسمانِ استوار  ﴾11﴿ايم. گردانده

و )خورشيد( را چراغي درخشان  ﴾12﴿ايم. بنا نهاده

ايم. و از ابرها آبي فروريزان فرستاده ﴾13﴿ايم. ساخته

 و ﴾15﴿ تا به وسيله آن دانه و گياه را برآوريم. ﴾14﴿

گمان روز بي ﴾16﴿هايي )با درختان( انبوه. نيز باغ

که در صور روزي ﴾17﴿داوري به هنگامي معيّن است. 

آئيد. گاه گروه گروه ميشود و شما آندميده مي

شود و دروازه دروازه و آسمان شکافته مي ﴾18﴿

شوند. ها روان و چون سراب ميو کوه ﴾19﴿گردد. مي

 ﴾21﴿ه راه است. گمان دوزخ چشم ببي ﴾21﴿

جا مدّت زمان در آن ﴾22﴿بازگشتگاه سرکشان است. 

جا نه )هواي( خنکي در آن ﴾23﴿طوالني ماندگارند. 

مگر   ﴾24﴿نوشند. چشند و نه نوشيدني گوارائي ميمي

اين کيفري است مناسب  ﴾25﴿اي. آب جوش و خوانابه

گمان آنان بي ﴾26﴿و موافق )حال و وضعيت آنها(. 

و آيات ما را به کلّي  ﴾27﴿ساب را نداشتند. اميد ح

و همه چيز را با نوشتن حفظ  ﴾28﴿دروغ انگاشتند. 

پس )طعم تلخ عذاب را( بچشيد که در  ﴾29﴿کرديم. 

 ﴾31﴿حق شما جز عذاب نخواهيم افزود. 
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حلحُمتهقحنَي َمَفاًزا  َنَٰب ا  ٣١إحنه ل عح
َ
حَق َوأ َوَكَواعحَب  ٣٢َحَدآئ

تحَراب ا 
َ
ا وَ  ٣٣أ ا دحَهاق  س 

ح
ا  ٣٤َكأ و  َمُعوَن فحيَها َلغح َله يَسح
َٰب ا  َساب ا  ٣٥َوََل كحذه حَك َعَطآًء حح ب  حن ره ح  ٣٦َجَزآء  م  رهب 

لحُكوَن  ۡرضح َوَما بَيحَنُهَما ٱلرهِنَٰمۡحۖۡ ََل َيمح
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ٱلسه
َطاب ا  َمَلَٰٓئحَكةُ  ٣٧محنحُه خح

ح وُح َوٱل ۖۡ َله  يَوحَم َيُقوُم ٱلرُّ ا َصف  
َمَُٰن َوَقاَل َصَواب ا  ذحَن ََلُ ٱلرهحح

َ
 ٣٨َيَتَُكهُموَن إحَله َمنح أ

حهۦح َم  ََذ إحََلَٰ َرب 
ۖۡ َفَمن َشآَء ٱَّته َقُّ َوحُم ٱۡلح حَك ٱَلح َٰل  ٣٩ابًا َذ

حَمرح  ا يَوحَم يَنُظُر ٱل َنَُٰكمح َعَذاب ا َقرحيب  نَذرح
َ
ٓ أ ا َما  ءُ إحنه

َمتح يََداهُ َويَ  ُۢا قَده َٰبَ يحتَّنح ُكنُت تَُر
 ٤٠ُقوُل ٱلحََّكفحُر تََٰيَٰلَ

 
 
 
 

 

 ُسوَرةُ انلهازحََعتح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

َٰزحَعَٰتح َغرحق ا  ا  ١َوٱلنه ط  َطَٰتح نَشح َٰشح  ٢َوٱلنه
ا  َٰبحَحَٰتح َسبحح  ا  ٣َوٱلسه َٰبحَقَٰتح َسبحق   ٤فَٱلسه

ا  ر  مح
َ
حَرَٰتح أ ُمَدب 

ح َفُة يَوحَم تَ  ٥فَٱل اجح تَتحَبُعَها  ٦رحُجُف ٱلره
ادحفَُة  َفٌة  ٧ٱلره َعة   ٨قُلُوب  يَوحَمئحذ  َواجح بحَصَٰرَُها َخَٰشح

َ
أ

َافحَرةح  ٩ ُدوُدوَن ِفح ٱۡلح ءحنها لََمرح
َ
ءحَذا ُكنها  ١٠َيُقولُوَن أ

َ
أ

حَرة   ا َّنه ة   ١١عحَظَٰم  َ ةٌ َخاَسح ا َكره حلحَك إحذ  ْ ت حنهَما  ١٢قَالُوا فَإ
 َ َدة   هح َرة  َوَٰحح اهحَرةح  ١٣زَجح حٱلسه حَذا ُهم ب ََٰك  ١٤ فَإ تَى

َ
َهلح أ

يُث ُموََسَٰٓ   ١٥َحدح
 
 
 

 ﴾31﴿گمان پرهيزگاران کاميابي )بزرگي( دارند. بي
و  ﴾32﴿گردد. ها و درختان انگور )بهرة ايشان ميباغ

و جام پر  ﴾33﴿سن و سال.  دختران نوجوان نارپستان هم
اي جا نه سخن بيهودها در آنهآن ﴾34﴿از شراب. 

اين پاداشي از  ﴾35﴿ شنوند(.شنوند و نه تکذيبي )ميمي
سوي پروردگارت )است( پاداش و بخششي از روي 

ها و زمين و همة پروردگار مهربان آسمان ﴾36﴿حساب. 
ها قرار دارد. از )عظمت( او چيزهائي که درميان آن

برئيل و روزي که ج ﴾37﴿. توانند سخني بگويندنمي
گويند، ايستند، سخن نمي)ديگر( فرشتگان به صف مي

که خداوند به او اجازه دهد و او نيز سخن مگر کسي
آن روز واقعيت دارد و  ﴾38﴿راست و درست بگويد. 

تواند عمل درستي حق است، پس هرکس بخواهد مي
گردد. سوي او بازميانجام دهد که در روز قيامت به

ا را از عذابي نزديک بيم داديم راستي ما شمبه ﴾39﴿
که انسان آنچه را با دستان خويش پيش فرستاده روزي

بودم!. گويد: کاش من خاک ميبيند و کافر مياست مي
﴿41﴾ 

 سوره نازَعت
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

سوگند به فرشتگاني که به سختي جان )کافران را( 
جان )مؤمنان  و سوگند به فرشتگاني که ﴾1﴿ستانند. مي

و سوگند به فرشتگاني که  ﴾2﴿کشند. را( به نرمي مي
و  ﴾4﴿و سوگند به فرشتگاني پيشتاز.  ﴾3﴿شناورند. 

کنند. سوگند به فرشتگاني که همة کارها را تدبير مي
اي پي آينده ﴾6﴿گيرد. اي درميدر آن روز زلزله ﴾5﴿

هايي در آن روز ترسان دل ﴾7﴿آيد. در پي آن درمي
 ﴾9﴿چشمان آن )گروه( فرو افتاده است.  ﴾8﴿شند. با

شويم؟. گويند: آيا ما دوباره به زندگي بازگردانده ميمي
هاي پوسيده شويم )بازگردانده آيا چون استخوان ﴾11﴿

گاه آن بازگشتي زيانبار گويند: آنمي ﴾11﴿شويم(؟. مي
 ﴾13﴿تنها يک بانگ بلند است.  پس آن ﴾12﴿است. 

آيا خبر  ﴾14﴿آيند. نان بر زمين هموار ميگاه آپس آن
 ﴾15﴿موسي به تو رسيده است؟. 
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سح ُطًوى  حُمَقده حَوادح ٱل حٱل َُٰه َربُُّهۥ ب ٱذحَهبح إحََلَٰ  ١٦إحذح نَاَدى
َن إحنهُهۥ َطَغَٰ  َٰ  ١٧فحرحَعوح ن تََزَكه

َ
 ١٨َفُقلح َهل لهَك إحََلَٰٓ أ

ََشَٰ  حَك َفَتخح يََك إحََلَٰ َرب  دح هح
َ
ىَٰ فَ  ١٩َوأ َ َُٰه ٱٓأۡليََة ٱلحُكَبح َرى

َ
أ

َب وََعَِصَٰ  ٢٠ ََعَٰ  ٢١فََكذه بََر يَسح دح
َ
َفَحَّشَ  ٢٢ُثمه أ

َٰ  ٢٣َفَناَدىَٰ  َ لَعح
َ ۠ َربُُّكُم ٱۡلح نَا

َ
ُ  ٢٤َفَقاَل أ َخَذُه ٱَّلله

َ
فَأ

وَلَٰٓ 
ُ َرةح َوٱۡلح حَمن  ٢٥نََكاَل ٱٓأۡلخح َة  ل  حَك لَعحَبح َٰل إحنه ِفح َذ

نتُ ٢٦ََيحََشَٰٓ 
َ
ََٰها َءأ ْۚ بَنَى َمآُء مح ٱلسه

َ
َشدُّ َخلحًقا أ

َ
َرَفَع  ٢٧مح أ
ََٰها  ى َكَها فََسوه ََٰها  ٢٨َسمح َرَج ُضَحى خح

َ
َطَش ََلحلََها َوأ غح

َ
َوأ

ََٰهآ  ٢٩ حَك َدَحى َٰل َد َذ ۡرَض َبعح
َ َرَج محنحَها َمآَءَها  ٣٠َوٱۡلح خح

َ
أ

ََٰها  ََٰها  ٣١َوَمرحَعى رحَسى
َ
َباَل أ ح

ا لهُكمح  ٣٢َوٱۡلح َو  َمَتَٰع 
نحَعَٰمحُكمح 

َ
ىَٰ  ٣٣ۡلح َ ُة ٱلحُكَبح آمه حَذا َجآَءتح ٱلطه يَوحَم  ٣٤فَإ

نَسَُٰن َما َسََعَٰ  ح
ُر ٱۡلح حَمن  ٣٥َيَتَذكه يُم ل َحح حزَتح ٱۡلح َوُبر 
ا َمن َطَغَٰ  ٣٦يََرىَٰ  مه

َ
َيا  ٣٧فَأ نح َة ٱلُّ ََيوَٰ  ٣٨َوَءاثََر ٱۡلح

َوىَٰ 
ح
حَمأ َ ٱل يَم هح َحح مه  ٣٩فَإحنه ٱۡلح

َ
ا َمنح َخاَف َمَقاَم َوأ
حَهَوىَٰ  َس َعنح ٱل

حهۦح َوَنَِه ٱنلهفح َ  ٤٠َرب  َنهَة هح فَإحنه ٱۡلح
َوىَٰ 
ح
حَمأ ََٰها يَسح  ٤١ٱل يهاَن ُمرحَسى

َ
اَعةح أ ونََك َعنح ٱلسه

 ٤٢لُ
 ٓ ََٰها َرى نَت محن ذحكح

َ
ََٰهآ  ٤٣ فحيَم أ حَك ُمنَتَهى إحنهَمآ  ٤٤إحََلَٰ َرب 

ُر َمن ََيح  نَت ُمنذح
َ
ََٰهاأ َنَها لَمح  ٤٥ َشى نهُهمح يَوحَم يََروح

َ
َكأ
ََٰها  وح ُضَحى

َ
يهًة أ  ٤٦يَلحَبُثٓواْ إحَله َعشح

گاه که پروردگارش او را در سرزمين مقدس طوي بدان

سوي فرعون برو که سرکشي و به ﴾16﴿صدا زد. 

گاه بگو: آيا )هيچ( آن ﴾17﴿طغيان کرده است. 

سوي و تو را به ﴾18﴿خواهي که پاکيزه شوي؟. مي

و  ﴾19﴿پروردگارت راه نمايم تا تو بيمناک گردي. 

گاه آن ﴾21﴿)موسي( معجزة بزرگ را به او نشان داد. 

سپس پشت کرد  ﴾21﴿دروغ انگاشت و سرپيچي کرد. 

و گرد آورد  ﴾22﴿و رفت و به سعي و تالش پرداخت. 

گاه گفت: من پروردگار آن ﴾23﴿و سپس ندا داد. 

پس خدا او را به عذاب آخرت  ﴾24﴿تم. برتر شما هس

گمان در اين )رويداد( بي ﴾25﴿و دنيا گرفتار کرد. 

 ﴾26﴿که از خدا بترسد پند بزرگي است. براي کسي

تر است يا آفرينش آسمان که آيا قريش شما سخت

را بلندي آن ﴾27﴿را ساخته است؟. خداوند آن

را آنو شب  ﴾28﴿را به سامان ساخت. برافراشته و آن

و پس از  ﴾29﴿را روشن نمود. تاريک کرد و روز آن

از )زمين( آب آن و  ﴾31﴿آن زمين را هموار ساخت. 

ها را استوار و کوه ﴾31﴿چراگاهش را بيرون آورد. 

 ﴾33﴿براي منفعت شما و چهارپايانتان.  ﴾32﴿ساخت. 

 ﴾34﴿رسد. ترين حادثه فرا ميکه بزرگهنگامي

و  ﴾35﴿آورد. د را به ياد ميکه انسان تالش خوروزي

گردد. دوزخ براي هر فرد بينائي آشکار و نمايان مي

و  ﴾37﴿. که سرکشي کرده استپس اما کسي  ﴾36﴿

)بداند که(   ﴾38﴿است. زندگي دنيا را ترجيح داده

که از ايستادن و اما کسي ﴾39﴿دوزخ جاي )او( است. 

ا در حضور پروردگارش بيمناک بوده است. و نفس ر

بهشت جايگاه  ﴾41﴿ از هوي و هوس باز داشته باشد.

پرسند که چه دربارة قيامت از تو مي ﴾41﴿اوست. 

تو را چه خبر از آن؟.  ﴾42﴿شود؟. زماني واقع مي

آگاهي از زمان وقوع قيامت با پروردگارت  ﴾43﴿

دهندة کسي هستي که از آن تو تنها بيم ﴾44﴿است. 

بينند، را ميکه آنروزي ﴾45﴿ترسد. )=قيامت( مي

اند. انگار که آنان جز شبي يا روزي درنگ نکرده

﴿46﴾ 
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 ُسوَرةُ َعبََس 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

 َٰٓ َمَٰ  ١َعبََس َوتََوله عح
َ ن َجآَءهُ ٱۡلح

َ
رحيَك  ٢أ َوَما يُدح

 َٰٓ َكه َرىَٰٓ  ٣لََعلهُهۥ يَزه حكح ُر َفَتنَفَعُه ٱَّل  كه وح يَذه
َ
ا َمنح  ٤أ مه

َ
أ

َّنَٰ  َتغح ىَٰ  ٥ٱسح نَت ََلُۥ تََصده
َ
َله  ٦ فَأ

َ
َوَما َعلَيحَك أ

 َٰ َكه ََعَٰ  ٧يَزه ا َمن َجآَءَك يَسح مه
َ
 ٩وَُهَو ََيحََشَٰ  ٨َوأ

 َٰ نَت َعنحُه تَلَِهه
َ
كحَرة   ١٠فَأ ٓ إحنهَها تَذح َفَمن َشآَء  ١١َُكه

َمة   ١٢َذَكَرهُۥ  َكره فُ  ١٣ِفح ُصُحف  مُّ رح ِۢ مه َرة َطهه وَعة  مُّ
يحدحي َسَفَرة   ١٤

َ
حأ نَسَُٰن َمآ  ١٦كحَراِۢم بََرَرة   ١٥ب ح

قُتحَل ٱۡلح
َفَرهُۥ  كح

َ
ٍء َخلََقُهۥ  ١٧أ ح َۡ ي ح 

َ
َفٍة  ١٨محنح أ محن نُّطح
َرهُۥ  هُۥ  ١٩َخلََقُهۥ َفَقده َ بحيَل يَِسه َماتَُهۥ  ٢٠ُثمه ٱلسه

َ
ُثمه أ

ََبَهُۥ  قح
َ
هُۥ ُثمه إحَذا شَ  ٢١فَأ نَّشَ

َ
ضح َمآ  ٢٢آَء أ ا َيقح َُكه لَمه

َمَرهُۥ 
َ
ٓ  ٢٣أ نَسَُٰن إحََلَٰ َطَعامحهۦح ح

َينُظرح ٱۡلح
نها َصَببحَنا  ٢٤فَلح

َ
أ

ا  حَمآَء َصب   ا  ٢٥ٱل ۡرَض َشق  
َ َنا ٱۡلح ۢنَبتحَنا  ٢٦ُثمه َشَققح

َ
فَأ

ا  ب ا  ٢٧فحيَها َحب   ا َوَقضح  ٢٩َوَزيحُتون ا َوََّنحَل   ٢٨وَعحَنب 
حَق ُغلحب ا  ب  ا  ٣٠وََحَدآئ

َ
ا لهُكمح  ٣١َوَفَٰكحَهة  َوأ َتَٰع  مه

نحَعَٰمحُكمح 
َ
ُة  ٣٢َوۡلح آخه حَذا َجآَءتح ٱلصه يَوحَم يَفحرُّ  ٣٣فَإ
حَمرح  يهح  ءُ ٱل خح

َ
بحيهح  ٣٤محنح أ

َ
حهۦح َوأ م 

ُ
َبتحهۦح  ٣٥َوأ َوَصَٰحح

رحي   ٣٦َوَبنحيهح  ح ٱمح
  لحُك 

ح
حنحُهمح يَوحَمئحذ  َشأ نحيهح م   ٣٧ن  ُيغح

فحَرة   سح ة   ٣٨ وُُجوه  يَوحَمئحذ  مُّ َ َتبحّشح سح َكة  مُّ  ٣٩َضاحح
 ٤١تَرحَهُقَها َقََتٌَة  ٤٠َووُُجوه  يَوحَمئحٍذ َعلَيحَها َغََبَة  
ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱلحَكَفَرةُ ٱلحَفَجَرةُ 

ُ
 ٤٢أ
 
 
 

 سوره عبس
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

که آن نابينا پيش او  ﴾1﴿د. روي ترش کرد و اعراض نمو
 ﴾3﴿شد. داني، چه بسا او پاک ميو تو چه مي ﴾2﴿آمد. 

اما  ﴾4﴿. رساندشنيد و آن اندرز به او سود مييا اندرز مي
تو به او روي  ﴾5﴿داند. نياز ميآن کس که خود را بي

و اگر هم او پاک نشود گناهي بر تو نيست.  ﴾6﴿آوري. مي
و از خدا  ﴾8﴿. بان به نزد تو آمدکه شتاو اما کسي ﴾7﴿

نه!  ﴾11﴿شوي. گردان ميتو از او روي ﴾9﴿ترسان است. 
خواهد پس هرکه مي ﴾11﴿راستي آن )قرآن( پند است. به

هاي گران قدر است. )که( در صحيفه  ﴾12﴿را ياد کند. آن
. هايي که( پاک و داراي منزلت وااليند)صحيفه ﴾13﴿

گرامي نيک کردار.  ﴾15﴿. به دست نويسندگاني ﴾14﴿
)خداوند(  ﴾17﴿کشته باد انسان چه ناسپاس است!.  ﴾16﴿

اي او را از نطفه ﴾18﴿او را از چه چيزي آفريده است؟!. 
 ﴾19﴿گاه او را به سامان ساخته است. آفريده است آن

بعد او را  ﴾21﴿سپس راه را براي او آسان گرداند. 
سپس هر وقت  ﴾21﴿گرداند. ميراند و وارد گورش ميمي

نه! آنچه را که به او  ﴾22﴿گرداند. بخواهد او را زنده مي
انسان بايد به خوراک  ﴾23﴿فرمان داده بود انجام نداد. 

 ﴾25﴿ما آب را به فراواني فروريختيم.  ﴾24﴿خود بنگرد. 
گاه در آن دادنه آن ﴾26﴿سپس زمين را به نيکي شکافتيم. 

و زيتون و  ﴾28﴿يجات را. و انگور و سبز ﴾27﴿رويانديم. 
هاي پر درخت و انبوه را. و باغ ﴾29﴿درختان خرما را. 

مندي شما و براي بهره ﴾31﴿و ميوه و علف را.  ﴾31﴿
فرسا که آن بانگ گوشپس هنگامي ﴾32﴿چهارپايانتان. 

 ﴾34﴿. که انسان از برادرش بگريزدروزي ﴾33﴿در رسد. 

فرزندانش )نيز  و از همسر و ﴾35﴿. و از مادر و پدرش
هرکس از آنان در آن روز کار و باري  ﴾36﴿بگريزد(. 

در آن روز  ﴾37﴿ کند.دارد که برايش کفايت مي
 ﴾39﴿خندان و شادان.  ﴾38﴿هايي شاد و درخشانند. چهره

 ﴾41﴿هايي بر آنها غبار نشسته است. و در آن روز چهره

ران اينان همان کاف ﴾41﴿پوشاند. تيرگي آنها را فرو مي
 ﴾42﴿بدکارند. 
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 وحيرح ُسوَرةُ اتلهكح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

حَرتح  ُس ُكو  مح  ٢ِإَوَذا ٱنلُُّجوُم ٱنَكَدَرتح  ١إحَذا ٱلشه
َتح  ح َباُل ُسي  ح

لَتح  ٣ِإَوَذا ٱۡلح ح ِإَوَذا  ٤ِإَوَذا ٱلحعحَشاُر ُعط 
َتح  حوُُحوُش ُحّشح رَ  ٥ ٱل ح حَحاُر ُسج 

ِإَوَذا  ٦تح ِإَوَذا ٱبلح
حَجتح  َموحُءۥَدةُ ُسئحلَتح  ٧ٱنلُُّفوُس ُزو 

ح ي ح  ٨ِإَوَذا ٱل
َ
حأ ب

َتح  ٩َذۢنب  قُتحلَتح  ُحُف نُّشح ِإَوَذا  ١٠ ِإَوَذا ٱلصُّ
َطتح  َمآُء ُكشح حَرتح  ١١ٱلسه يُم ُسع  َحح ِإَوَذا  ١٢ِإَوَذا ٱۡلح
لحَفتح  زح

ُ
َنهُة أ َۡضَتح  ١٣ٱۡلح حح

َ
آ أ س  مه فَََلٓ  ١٤َعلحَمتح َنفح

ُنهسح  حٱۡلح ُم ب قحسح
ُ
ََوارح ٱلحُكنهسح  ١٥أ

حلح إحَذا  ١٦ٱۡلح
َوٱَله

َعَس  َس  ١٧َعسح بححح إحَذا َتَنفه ُل  ١٨َوٱلصُّ إحنهُهۥ لََقوح
َعرحشح َمكحني   ١٩رَُسول  َكرحيم  

ٍة عحنَد ذحي ٱلح ذحي قُوه
محني   ٢٠

َ
َطاع  َثمه أ ُنون   ٢١مُّ حَمجح ُبُكم ب  ٢٢َوَما َصاحح

ُمبحنيح 
ح فُقح ٱل

ُ حٱۡلح َغيحبح  ٢٣ َولََقدح رََءاهُ ب
َوَما ُهَو لََعَ ٱلح

حَضنحني   يم   ٢٤ب لح َشيحَطَٰن  رهجح حَقوح َن  ٢٥َوَما ُهَو ب يح
َ
فَأ

َهُبوَن  حلحَعَٰلَمحنَي  ٢٦تَذح ر  ل  حَمن َشآَء  ٢٧إحنح ُهَو إحَله ذحكح ل
َتقحيَم  ن يَسح

َ
ٓ  ٢٨محنُكمح أ ن يََشآَء َوَما تََشآُءوَن إحَله

َ
 أ

ُ َربُّ ٱلحَعَٰلَمحنَي   ٢٩ٱَّلله
 
 
 

 
 
 
 

 سوره تكوير
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

و  ﴾1﴿که خورشيد درهم پيچيده شود. هنگامي

که و هنگامي ﴾2﴿ که ستارگان تيره گردند.هنگامي

که ماده شتراني و هنگامي ﴾3﴿ ها را روان سازند.کوه

و  ﴾4﴿لشان هستند وانهند. هايشان به دنبارا که بچه

و  ﴾5﴿که جانوران وحشي گرد آورده شوند. هنگامي

و  ﴾6﴿که درياها )مانند آتش( افروخته شوند. هنگامي

و  ﴾7﴿ها را )با همکيشان( قرين سازند. که جانهنگامي

 ﴾8﴿گور شده پرسيده شود. که از دختر زنده بههنگامي

که هنگاميو  ﴾9﴿به کدامين گناه کشته شده است؟. 

که و هنگامي ﴾11﴿هاي اعمال گشوده شود. نامه

و  ﴾11﴿آسمان )مانند پوست حيوان( برکنده شود. 

و  ﴾12﴿ور شود. که دوزخ برافروخته و شعلههنگامي

هرکس  ﴾13﴿که بهشت نزديک آورده شود. هنگامي

سوگند  ﴾14﴿داند. آنچه را که آماده ساخته است مي

)ستارگان( سيّارِ  ﴾15﴿روند. به ستارگاني که واپس مي

و به  ﴾17﴿و به شب چون بازگردد.  ﴾16﴿نهان شونده. 

گمان )آن )= قرآن( ي ﴾18﴿صبح چون بدمد. 

او نيرومند  ﴾19﴿برخواندة فرستادة بزرگواري است. 

است و نزد خداوندِ صاحب عرش داراي منزلت واالئي 

برداري شده، در آنجا )او( امين و فرمان ﴾21﴿است. 

 ﴾22﴿و رفيق شما ديوانه نيست.  ﴾21﴿درستکار است. 

راستي )او( آن )فرشته( را در کرانة آشکار آسمان و به

و آن  ﴾24﴿و او بر غيب بخيل نيست.  ﴾23﴿ديد. 

پس به  ﴾25﴿)قرآن( گفتة شيطان رانده شده نيست. 

آن قرآن جز پند و اندرز براي  ﴾26﴿. رويدکجا مي

کسي از شما که بخواهد براي  ﴾27﴿جهانيان نيست. 

توانيد بخواهيد درحاليکه نمي ﴾28﴿راست کردار شود. 

 ﴾29﴿که خدا، پروردگار جهانيان بخواهد.  مگر آن
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 ُسوَرةُ اَلنفحَطارح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

َمآُء ٱنَفَطَرتح   ٢ِإَوَذا ٱلحَكَواكحُب ٱنتَََثَتح  ١إحَذا ٱلسه
حَحا
َرتح ِإَوَذا ٱبلح ح َتح  ٣ُر فُج   ٤ِإَوَذا ٱلحُقُبوُر ُبعحَثح

َرتح  خه
َ
َمتح َوأ ا َقده س  مه نَسَُٰن  ٥َعلحَمتح َنفح ح

َها ٱۡلح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َكرحيمح 
حَك ٱلح حَرب  ََٰك  ٦َما َغرهَك ب ى حي َخلََقَك فََسوه ٱَّله

َبَك  ٧َفَعَدلََك  ا َشآَء َركه ي ح ُصوَرة  مه
َ
ٓ أ َُكه بَلح  ٨ِفح

ح  حينح تَُكذ  حٱل  نَي  ٩بُوَن ب  ١٠ِإَونه َعلَيحُكمح ََحَٰفحظح
ا َكَٰتحبحنَي  َعلُوَن  ١١كحَرام  لَُموَن َما َتفح إحنه  ١٢َيعح
َفح نَعحيم  

بحَراَر لَ
َ يم   ١٣ٱۡلح َفح َجحح

اَر لَ  ١٤ِإَونه ٱلحُفجه
حينح  َنَها يَوحَم ٱل  وح

لَ حبحنيَ  ١٥يَصح حَغآئ  ١٦ َوَما ُهمح َعنحَها ب
حينح َوَمآ  ََٰك َما يَوحُم ٱل  َرى دح
َ
ََٰك َما يَوحُم  ١٧أ َرى دح

َ
ٓ أ ُثمه َما

حينح  س  َشيح  ١٨ٱل  َفح ح س  نل  لحُك َنفح ُر يَوحَم ََل َتمح مح
َ ۖۡ َوٱۡلح ا

ح  ه ح  ١٩يَوحَمئحذ  َّلل 
 
 
 

 

حفحنيَ   ُسوَرةُ الُمَطف 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

حفحنَي  حلحُمَطف  ح  ١َويحل  ل  ْ لََعَ ٱنلهاسح ٱَّله َتالُوا يَن إحَذا ٱكح
َتوحفُوَن  وَن  ٢يَسح ُ َزنُوُهمح َُيحِسح و وه

َ
 ٣ِإَوَذا ََكلُوُهمح أ

بحُعوثُوَن  نهُهم مه
َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
ََل َيُظنُّ أ

َ
يم   ٤أ ٍم َعظح َوح  ٥َلح

ح ٱلحَعََٰلمحنَي  حَرب   ٦يَوحَم َيُقوُم ٱنلهاُس ل
 

 

 سوره إنفطار
 

 خشندة مهربانخداوند ببه نام 
 

که و هنگامي ﴾1﴿گردد. که آسمان شکافته ميهنگامي
که درياها روان و هنگامي ﴾2﴿ريزند. ستارگان فرو مي

که گورها زير و رو و هنگامي ﴾3﴿شوند. مي
هرکس آنچه را که پيش فرستاده و  ﴾4﴿گردند. مي

اي  ﴾5﴿آنچه را که باز پس داشته است خواهد دانست. 
زي تو را )نسبت( به پروردگار بزرگوارت انسان! چه چي

گاه استوارت خدايي که تو را آفريد آن ﴾6﴿فريفت؟. 
و  ﴾7﴿ساخت سپس )آفرينش تو را( معتدل گرداند. 

گاه به هر شکلي که خواست تو را ترکيب کرد. آن
گوييد( بلکه شما سزا و جزا چنين نيست )که مي ﴾8﴿

اناني بر شما گمان نگهببي ﴾9﴿انگاريد. را دروغ مي
آنچه  ﴾11﴿نگارندگان گرامي.  ﴾11﴿اند. گمارده شده

گمان نيکان در نعمت بي ﴾12﴿دانند. کنيد ميرا که مي
 ﴾14﴿و همانا بدکاران در دوزخند.  ﴾13﴿خواهند بود. 

گاه از و آنان هيچ ﴾15﴿آيند. در روز جزا به آن درمي
جزا  داني که روزو تو چه مي ﴾16﴿شوند. آن دور نمي

داني که روز جزا باز تو چه مي ﴾17﴿چيست؟. 
روزي که هيچ کسي براي ديگران  ﴾18﴿چيست؟. 

تواند کاري بکند و در آن ورز فرمان، فرمان خدا نمي
 ﴾19﴿ است.

 سوره مطففني
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

 ﴾1﴿واي به حال کاهندگان )از حقوق مردم(. 
ه زنند از مردم به تمام که چون )براي خود( پيمانکساني

که براي و هنگامي ﴾2﴿دارند. و کمال دريافت مي
گذارند. کنند کم ميزنند يا وزن ميديگران پيمانه مي

 ﴾4﴿شوند. دانند که دوباره زنده ميآيا اينان نمي ﴾3﴿
روزي که مردم در  ﴾5﴿در روزي )بس( بزرگ. 

  ﴾6﴿ايستند. پيشگاه پروردگار جهانيان مي



 03جزء                            591                                                      ترمجه معانى قرآن كريم     
 

 

 ٓ ني   َُكه ج ح َفح سح
ارح لَ ُفجه

ََٰك َما  ٧إحنه كحَتََٰب ٱلح َرى دح
َ
َوَمآ أ

ني   ج ح قُوم   ٨سح رح بحنَي  ٩كحَتَٰب  مه ح ُمَكذ 
حلح َويحل  يَوحَمئحذ  ل 

حينح  ١٠ بُوَن بحَيوحمح ٱل  ح
حيَن يَُكذ  ُب  ١١ٱَّله ح َوَما يَُكذ 

ثحيٍم 
َ
َتٍد أ ٓ إحَله ُكُّ ُمعح حهۦح َُٰتَنا قَاَل إحَذا ُتتحَلَٰ َعلَ  ١٢ب يحهح َءاتََٰي
لحنيَ  وه

َ ُي ٱۡلح َسَٰطح
َ
ا ََكنُواْ  ١٣ أ حهحم مه وب

َٰ قُلُ ۖۡ بَلح  َراَن لََعَ َُكه
ُبوَن  سح حهحمح يَوحَمئحذ   ١٤يَكح ب   إحنهُهمح َعن ره

ٓ َُكه
ُجوُبوَن  هَمحح يمح  ١٥ل َحح ْ ٱۡلح ُثمه  ١٦ُثمه إحنهُهمح لََصالُوا

حي ُكنتُ  بُوَن ُيَقاُل َهََٰذا ٱَّله ح حهۦح تَُكذ  ٓ إحنه  ١٧م ب َُكه
حنَي  حي 
َفح عحل 

بحَرارح لَ
َ حيُّوَن  ١٨كحَتََٰب ٱۡلح ََٰك َما عحل  َرى دح

َ
َوَمآ أ

قُوم   ١٩ رح ُبوَن  ٢٠كحَتَٰب  مه حُمَقره َهُدهُ ٱل إحنه  ٢١يَشح
َفح نَعحيٍم 

بحَراَر لَ
َ حكح يَنُظُروَن  ٢٢ٱۡلح َرآئ

َ  ٢٣لََعَ ٱۡلح
رحُف ِفح وُجُ  َة ٱنلهعحيمح َتعح َ َن محن  ٢٤وهحهحمح نَۡضح َقوح يُسح

حُتوٍم  حَك  ٢٥رهححيق  ُمه َٰل ْۚ َوِفح َذ ك  َتَُٰمُهۥ محسح خح
حُمَتَنَٰفحُسوَن  نحيٍم  َومحَزاُجُهۥ محن ٢٦فَلحَيتََنافَسح ٱل  ٢٧تَسح

ُبوَن  حُمَقره حَها ٱل َُب ب ا يَّشح َرُمواْ  ٢٨َعيحن  جح
َ
حيَن أ إحنه ٱَّله

ح  َحُكوَن ََكنُواْ محَن ٱَّله حهحمح  ٢٩يَن َءاَمُنواْ يَضح واْ ب ِإَوَذا َمرُّ
لحهحُم ٱنَقلَُبواْ  ٣٠َيَتَغاَمُزوَن  هح

َ
ْ إحََلَٰٓ أ ِإَوَذا ٱنَقلَُبٓوا

ُؤََلٓءح لََضٓالُّوَن  ٣١فَكحهحنَي  وحُهمح قَالُٓواْ إحنه َهَٰٓ
َ
 ٣٢ِإَوَذا َرأ

نَي  يحهحمح َحَٰفحظح
لُواْ َعلَ رحسح

ُ
َ  ٣٣َوَمآ أ حيَن َءاَمُنواْ فَٱَلح وحَم ٱَّله

َحُكوَن  ارح يَضح ُكفه
  ٣٤محَن ٱلح
 
 
 
 
 

و  ﴾7﴿حتماً نامة کردار بدکاران در سجين قرار دارد. 

 ﴾8﴿داني که سجين چه و چگونه است؟. تو چه مي

در آن روز واي به حال  ﴾9﴿. اي استکتاب نوشتة شده

که روز جزا را آن کساني ﴾11﴿کنندگان. تکذيب

کار کسي و جز تجاوزگر گناه ﴾11﴿انگارند. دروغ مي

چون آيات ما بر او  ﴾12﴿انگارد. آن را دروغ نمي

 ﴾13﴿هاي پيشينيان است. گويد: افسانهخوانده شود مي

گويند( بلکه کردار و تالش ايشان چنين نيست )که مي

چنين نيست  ﴾14﴿زده کرده است. هايشان را زنگدل

آن روز از )لقاي(  گمان آنانگويند( بي)که مي

سپس آنان داخل  ﴾15﴿اند. پروردگارشان در حجاب

سپس  ﴾16﴿سوزند. گردند و در آن ميآتش دوزخ مي

را دروع شود: اين است آنچه آنبه آنها گفته مي

ي کردار نيکان درستي که نامهو به ﴾17﴿انگاشتيد. مي

داني که و تو چه مي ﴾18﴿در )عليّين( قرار دارد. 

اي شده کتابِ نوشته ﴾19﴿ن( چه و چگونه است. )عليّي

. يابندجا حضور ميفرشتگان مقرب در آن ﴾21﴿است. 

ها بر تخت ﴾22﴿اند. گمان نيکان در نعمتبي ﴾21﴿

خوشي و خرّميِ نعمت  ﴾23﴿نگرند. اند و( مي)نشسته

و از شراب نابِ مُهر  ﴾24﴿بيني. هايشان ميرا در چهره

مُهر دربند آن از مشک  ﴾25﴿ انند.نوششده به آنان مي

است و راغبان بايد به همين )شراب ناب( رغبت کنند. 

)تسنيم(   ﴾27﴿و آميزة آن از تسنيم است.  ﴾26﴿

 ﴾28﴿ نوشند.اي است که مقرّبان از آن ميچشمه

و  ﴾29﴿. خنديدندگمان گناهکاران به مؤمنان ميبي

هم ديگر( اشارت گذشتند )بهچون بر آنان مي

که گناهکاران به نزد و هنگامي ﴾31﴿کردند. مي

و  ﴾31﴿گشتند. گشتند شادمان برميشان بازميخانواده

گمان اينان گفتند: بيديدند ميکه مؤمنان را ميهنگامي

اند. و بر آنان نگهباناني فرستاده نشده ﴾32﴿گمراهند. 

 ﴾34﴿خندند. پس امروز مؤمنان به کافران مي ﴾33﴿
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َ حكح يَنُظُروَن لََعَ ٱۡلح اُر َما ََكنُواْ  ٣٥َرآئ حَب ٱلحُكفه  ثُو 

َهلح
َعلُوَن   ٣٦َيفح

َقاقح   ُسوَرةُ اَلنشح
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

تح  َمآُء ٱنَشقه تح  ١إحَذا ٱلسه حَها وَُحقه حَرب  ذحنَتح ل
َ
ِإَوَذا  ٢َوأ

تح  ۡرُض ُمده
َ لحَقتح َما فحيَها َوََّتَ  ٣ ٱۡلح

َ
 ٤لهتح َوأ
تح  حَها وَُحقه حَرب  ذحنَتح ل

َ
نَسَُٰن إحنهَك ََكدحٌح  ٥َوأ ح

َها ٱۡلح يُّ
َ
أ َيَٰٓ
ا َفُمَلَٰقحيهح  ح  حَك َكدح َ كحَتََٰبُهۥ  ٦إحََلَٰ َرب  وَتح

ُ
ا َمنح أ مه

َ
فَأ

ا  ٧بحَيمحينحهۦح  ي  َساب ا يَسح  ٨فََسوحَف ُُيَاَسُب حح
ا  ور  ُ لحهۦح َمِسح هح

َ
مه  ٩َوَينَقلحُب إحََلَٰٓ أ

َ
َ َوأ وَتح

ُ
ا َمنح أ

ۦح  رحه ا  ١٠كحَتََٰبُهۥ َوَرآَء َظهح ْ ُثُبور  ُعوا  ١١فََسوحَف يَدح
َلَٰ َسعحًيا  وًرا  ١٢َوَيصح ُ لحهۦح َمِسح هح

َ
ٓ أ  ١٣إحنهُهۥ ََكَن ِفح

ن لهن َُيُوَر 
َ
حهۦح  ١٤إحنهُهۥ َظنه أ ْۚ إحنه َربهُهۥ ََكَن ب بََلَٰٓ
ا  ي  فَ  ١٥بَصح حٱلشه ُم ب قحسح

ُ
حلح َوَما وََسَق  ١٦قح فَََلٓ أ

 ١٧َوٱَله
هَسَق  َقَمرح إحَذا ٱت

َكَُبه َطَبًقا َعن َطَبق   ١٨َوٱلح ََتح
َفَما  ١٩لَ
محُنوَن  يحهحُم ٱلحُقرحَءاُن ََل  ٢٠لَُهمح ََل يُؤح

ِإَوَذا قُرحَئ َعلَ
بُوَن  ٢١۩ َۤنوُدُجۡسَي ح ْ يَُكذ  حيَن َكَفُروا  ٢٢بَلح ٱَّله

حَما لَُم ب عح
َ
ُ أ ٍم  ٢٣يُوُعوَن  َوٱَّلله َلح

َ
حَعَذاٍب أ حُهم ب ح  ٢٤فَبَّش 

 ُ ٌر َغيح جح
َ
َٰلحَحَٰتح لَُهمح أ ْ ٱلصه ْ وََعمحلُوا حيَن َءاَمُنوا إحَله ٱَّله

ُنونِۢ   ٢٥َممح
 
 
 
 
 

آيا به  ﴾35﴿نگرند. زنند( و ميها )تکيه ميبر تخت

اند داده کردهکافران پاداش و سزاي کارهايي که مي

 ﴾36﴿شده است. 
 إنشقاق سوره

 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

و پروردگارش را  ﴾1﴿که آسمان بشکافد. هنگامي

که زمين و هنگامي ﴾2﴿برد و چنين هم سزد. فرمان مي

و آنچه را که در آن است برون  ﴾3﴿ شود.کشيده مي

و پروردگارش را فرمان برد و  ﴾4﴿اندازد و تهي گردد. 

پيوسته با تالش اي انسان! تو  ﴾5﴿چنين هم سزد. 

سوي پروردگار خود رهسپاري امان و رنج فراوان بهبي

و اما  ﴾6﴿و سرانجام او را مالقات خواهي کرد. 

 ﴾7﴿که نامة اعمالش به دست راستش داده شود. کسي

سوي و شادمان به ﴾8﴿شود. به حسابي آسان محاسبه مي

که نامة و اما کسي ﴾9﴿گردد. اش برميخانواده

نابودي را  ﴾11﴿پشت سر او به او داده شود.  اعمالش از

 ﴾12﴿. آيدو به دوزخ درمي ﴾11﴿خواهد طلبيد. 

 ﴾13﴿چراکه او درميان خانوادة خود شادمان بود. 

گمان او پنداشته بود که وي هرگز باز نخواهد بي

گمان پروردگارش به او بينا بود. آري! بي ﴾14﴿گشت. 

به شب و هر و سوگند  ﴾16﴿سوگند به شفق.  ﴾15﴿

و به ماه چون کامل شود.  ﴾17﴿گيرد. آنچه فرامي

 ﴾19﴿. قطعاً وضع و حالي ديگر خواهيد يافت ﴾18﴿

و  ﴾21﴿آورند؟!. را چه شده است که ايمان نميآنان

که قرآن بر آنان خوانده شود به سجده هنگامي

 ﴾22﴿کنند. بلکه کافران تکذيب مي ﴾21﴿روند؟!. نمي

در دل نهفته دارند داناتر است.  و خداوند به آنچه

 ﴾24﴿را به عذابي دردناک مژده بده. پس آنان ﴾23﴿

اند و کارهاي شايتسه که ايمان آودرهمگر کساني

 ﴾25﴿ اند، آنان پاداشي پايان ناپذير دارند.کرده
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وجح   ُسوَرةُ الَُبُ
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

وجح  َمآءح َذاتح ٱلحَُبُ حَموحُعودح  ١ َوٱلسه َوحمح ٱل  ٢َوٱَلح
ُهود   ُدودح  ٣وََشاهحد  َوَمشح خح

ُ َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
 ٤قُتحَل أ

حَوقُودح  وَُهمح  ٦إحذح ُهمح َعلَيحَها ُقُعود   ٥ٱنلهارح َذاتح ٱل
محنحنَي ُشُهود   حُمؤح حٱل َعلُوَن ب َٰ َما َيفح

َوَما َنَقُمواْ  ٧لََعَ
ح  حٱَّلله  ب

ْ محُنوا ن يُؤح
َ
ٓ أ َمحيدح محنحُهمح إحَله َعزحيزح ٱۡلح

حي  ٨ ٱلح ٱَّله
ء   ح َۡ ح 

َٰ ُك  ُ لََعَ ِۚ َوٱَّلله ۡرضح
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح ََلُۥ ُملحُك ٱلسه

محَنَٰتح ُثمه  ٩َشهحيٌد  حُمؤح محنحنَي َوٱل حُمؤح ْ ٱل حيَن َفَتُنوا إحنه ٱَّله
َرحيقح 

ْ فَلَُهمح َعَذاُب َجَهنهَم َولَُهمح َعَذاُب ٱۡلح لَمح َيُتوُبوا
َٰت  إح  ١٠ َٰلحَحَٰتح لَُهمح َجنه حيَن َءاَمُنواْ وََعمحلُواْ ٱلصه نه ٱَّله

َكبحُي 
ُز ٱلح حَك ٱلحَفوح َٰل ْۚ َذ نحَهَُٰر

َ إحنه  ١١ََتحرحي محن َِتحتحَها ٱۡلح
يٌد  حَك لََشدح َش َرب  ُئ َوُيعحيُد  ١٢َبطح  ١٣إحنهُهۥ ُهَو ُيبحدح
حَوُدوُد  حمَ  ١٤وَُهَو ٱلحَغُفوُر ٱل يُد ُذو ٱلحَعرحشح ٱل ال   ١٥جح َفعه

حَما يُرحيُد 
ُُنودح  ١٦ل  يُث ٱۡلح ََٰك َحدح تَى

َ
َن  ١٧ َهلح أ فحرحَعوح

يب   ١٨َوَثُموَد  ذح حيَن َكَفُرواْ ِفح تَكح
ُ  ١٩بَلح ٱَّله َوٱَّلله

حيُۢط  حهحم ُمُّ حيد   ٢٠محن َوَرآئ ِفح  ٢١بَلح ُهَو قُرحَءان  ُمه
حُفوظِۢ  ح  ُمه   ٢٢لَوح

 
 
 
 
 
 
 

 سوره بروج
 

 خداوند بخشندة مهربانه نام ب
 

و به روز  ﴾1﴿هاست. سوگند به آسمان که داراي برج

اهل  ﴾3﴿و به گروه و مورد گواهي.  ﴾2﴿موعود. 

گودالِ پر از آتش و داراي  ﴾4﴿ها نابود شدند. خندق

که آنان بر آن نشسته بودند. هنگامي ﴾5﴿هيزم فراوان. 

حاضر بودند. کردند و آنان بر آنچه با مؤمنان مي ﴾6﴿

و از آنان ايرادي جز اين نگرفته بودند که به  ﴾7﴿

خدايي که  ﴾8﴿خداوند تواناي ستوده ايمان آوردند. 

ها و زمين از آن اوست، و خداوند فرمانروايي آسمان

که مردان گمان کسانيبي ﴾9﴿بر همه چيز گواه است. 

گاه توبه نکردند دوزخ و زنان مؤن را شکنجه دادند آن

سوزان آتش را در  نگيرشان خواهد شد و عذابدام

راستي آنان که ايمان آوردند و به ﴾11﴿پيش دارند. 

هايي دارند که از زير آن کارهاي شايسته کردند باغ

 ﴾11﴿رودها روان است. اين است کاميابي بزرگ. 

 ﴾12﴿گمان فرو گرفتن پروردگارت سخت است. بي

آفريند. و باز مي آوردراستي او )از آغاز( پديد ميبه

صاحب  ﴾14﴿و او آمرزگارِ دوستدار است.  ﴾13﴿

دهد. هر آنچه بخواهد انجام مي ﴾15﴿ارجمند عرش. 

که  ﴾17﴿آيا خبر لشکرها به تو رسيده است؟!.  ﴾16﴿

حق اين است که  ﴾18﴿)همان( فرعون و ثمود باشند. 

و خداوند از  ﴾19﴿کنند. کافران همواره تکذيب مي

بلکه اين  ﴾21﴿ن را احاطه کرده است. پشت سر ايشا

در لوح  ﴾21﴿قدر است. قرآن، بزرگوار و عالي

 ﴾22﴿ محفوظ )حاي دارد(.
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ارحقح   ُسوَرةُ الطه
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ارحقح  َمآءح َوٱلطه ارحُق  ١َوٱلسه ََٰك َما ٱلطه َرى دح
َ
ٓ أ  ٢َوَما

ُم ٱثلهاقحُب  ا َعلَيحَها َحافحظ  إحن ُكُّ  ٣ٱنلهجح همه س  ل َنفح
نَسَُٰن محمه ُخلحَق  ٤ ح

َينُظرح ٱۡلح
آء   ٥فَلح ُخلحَق محن مه
حبح  ٦َدافحق   آئ َ بح َوٱلَته

لح ح ٱلصُّ إحنهُهۥ  ٧ََيحُرُج محنُۢ َبنيح
عحهۦح لََقادحر   َٰ رَجح حُر  ٨لََعَ آئ َ َفَما ََلُۥ  ٩يَوحَم ُتبحَل ٱلِسه
ة  َوََل نَاصح   عح  ١٠ محن قُوه َمآءح َذاتح ٱلرهجح  ١١َوٱلسه

عح  دح ۡرضح َذاتح ٱلصه
َ ل   ١٢َوٱۡلح ل  َفصح َوَما  ١٣إحنهُهۥ لََقوح

لح  حَهزح حٱل ا  ١٤ُهَو ب يُدوَن َكيحد  يُد  ١٥إحنهُهمح يَكح كح
َ
َوأ

ا  هحلحُهمح ُرَويحَدُۢا  ١٦َكيحد  مح
َ
َٰفحرحيَن أ َك

حلح ٱلح   ١٧َفَمه 
 

 َٰ َ لَعح
َ
 ُسوَرةُ اۡل

يمح ِمۡسِب  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ٱَّلله

 َ لَعح
َ حَك ٱۡلح َم َرب  ححح ٱسح ىَٰ  ١َسب  حي َخلََق فََسوه  ٢ٱَّله
َر َفَهَدىَٰ  حي قَده َعَٰ  ٣ َوٱَّله حَمرح َرَج ٱل خح

َ
حٓي أ  ٤َوٱَّله

َوىَٰ  حح
َ
رحئَُك فَََل تَنََسَٰٓ  ٥فََجَعلَُهۥ ُغَثآًء أ  ٦َسُنقح

ْۚ إحنهُهۥ يَ  ُ َر َوَما ََيحََفَٰ إحَله َما َشآَء ٱَّلله َهح لَُم ٱۡلح  ٧عح
ىَٰ  َ حلحيُِسح َك ل ُ ح َرىَٰ  ٨َونُيَِس  حكح حرح إحن نهَفَعتح ٱَّل   ٩فََذك 
ُر َمن ََيحََشَٰ  كه ََّق  ١٠َسَيذه شح

َ حي  ١١َوَيَتَجنهُبَها ٱۡلح ٱَّله
ىَٰ  َ َل ٱنلهاَر ٱلحُكَبح ُثمه ََل َيُموُت فحيَها َوََل َُيحََيَٰ  ١٢يَصح

فحلَ  ١٣
َ
َٰ قَدح أ َٰ  ١٤َح َمن تََزَكه حهۦح فََصله َم َرب   ١٥َوَذَكَر ٱسح

 
 

 سوره طارق
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

سوگند به آسمان و ستارگاني که شبانگاهان پديدار 
و تو چه داني ستارگاني که شبانگاهان پديدار  ﴾1﴿آيند. مي
ستارگان درخشان هستند که  ﴾2﴿آيند چه هستند؟. مي

کسي وجود ندارد مگر  ﴾3﴿شکافند. ب را( مي)تاريکي ش
پس انسان بايد بنگرد که از  ﴾4﴿آنکه بر او نگهباني است. 

از آب جهندة ناچيزي  ﴾5﴿چه چيزي آفريده شده است؟. 
)آبي( که از ميان استخوان پشت و  ﴾6﴿آفريده شده است. 

گمان خداوند بر باز بي ﴾7﴿ آيد.استخوان سينه برمي
روزي که رازهاي نهان آشکار  ﴾8﴿ت. آفريدنش تواناس

 ﴾11﴿گاه او را توان و ياوري نباشد. آن ﴾9﴿گردد. مي

و سوگند به زمين شکاف  ﴾11﴿. دارسوگند به آسمان باران
و آن  ﴾13﴿به يقين قرآن سخني روشن است.  ﴾12﴿بردار. 

ورزند. گمان آنان سخت نيرنگ ميبي ﴾14﴿شوخي نيست. 
پس به کافران  ﴾16﴿کنم. ديشي ميانو من نيز چاره ﴾15﴿

 ﴾17﴿را رها کن. مهلت بده، اندک زماني آنان
 سوره ألَع

 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

که کسي ﴾1﴿نام پروردگار برترت را به پاکي ياد کن. 

که اندازه را مقرر کرد و کسي ﴾2﴿آفريد و استوار داشت. 

 ﴾4﴿. آوردکه چراگاه را بيرون و کسي ﴾3﴿و راه نمود. 

ما قرآن را بر تو  ﴾5﴿را سياهِ خشک گرداند. گاه آنآن

 ﴾6﴿را فراموش نخواهي کرد. خواهيم خواند و تو ديگر آن

مگر آنچه را که خدا بخواهد، به يقين او پنهان و پيدار 

و تو را براي شريعت ساده و آسان آماده  ﴾7﴿داند. مي

باشد پند و اندرز پس اگر پند و اندرز سودمند  ﴾8﴿سازيم. مي

ترسد پند خواهد پذيرفت. هرکس )از خداوند( مي ﴾9﴿بده. 

 ﴾11﴿ترين فرد از آن دوري خواهد گزيد. و بدبخت ﴾11﴿

گاه آن ﴾12﴿که داخل بزرگترين آتش خواهد شد. آن کسي

که راستي کسيبه ﴾13﴿. شودميرد و نه زنده ميجا نه ميدر آن

و نام پروردگارش را  ﴾14﴿ .خود را پاکيزه داشت رستگار شد

 ﴾15﴿گزارد. ياد کرد و نماز



 03جزء                            594                                                      ترمجه معانى قرآن كريم     
 

 

َيا  نح ةَ ٱلُّ ََيوَٰ حُروَن ٱۡلح ث بحََّقَٰٓ  ١٦بَلح تُؤح
َ
َرةُ َخيح  َوأ َوٱٓأۡلخح

وَلَٰ  ١٧
ُ ُحفح ٱۡلح َفح ٱلصُّ

ُصُحفح  ١٨إحنه َهََٰذا لَ
  ١٩إحبحَرَٰهحيَم َوُموََسَٰ 

 

َيةح   ُسوَرةُ الَغاشح
ح ٱلرهِنَٰمۡح يمح  ِمۡسِب ٱَّلله ٱلرهحح  
َيةح  يُث ٱلحَغَٰشح ََٰك َحدح تَى

َ
َعٌة  ١َهلح أ وُُجوه  يَوحَمئحٍذ َخَٰشح
َبة   ٢ َلَٰ نَاًرا َحامحَية   ٣ََعمحلَة  نهاصح ََّقَٰ  ٤تَصح تُسح

ٍ َءانحَية   لهيحَس لَُهمح َطَعاٌم إحَله محن َۡضحيع   ٥محنح َعنيح
محُن َوََل ُيغحّنح محن ُجوع   ٦  يُسح
يَوحَمئحذ   وُُجوه   ٧َله

َية   ٨نهاعحَمة   يحَها َراضح حَسعح
َة   ٩ل  َله  ١٠ِفح َجنهٍة ََعَلح

َمُع فحيَها َلَٰغحَية   ر   ١٢فحيَها َعنيح  َجارحَية   ١١تَسح فحيَها َُسُ
فُوَعة   رح وحُضوَعة   ١٣مه َواب  مه كح

َ
َوَنَمارحُق  ١٤َوأ

ُفوفَة   ُّ َمبحُثوثٌَة  ١٥َمصح فَََل  ١٦َوَزَراَبح
َ
يَنُظُروَن إحََل  أ

حلح َكيحَف ُخلحَقتح  ب ح
َمآءح َكيحَف ُرفحَعتح  ١٧ٱۡلح ِإَوََل ٱلسه
َبتح  ١٨ َبالح َكيحَف نُصح ح

ۡرضح  ١٩ِإَوََل ٱۡلح
َ ِإَوََل ٱۡلح

حر   ٢٠َكيحَف ُسطحَحتح  نَت ُمَذك 
َ
ٓ أ َما حرح إحنه  ٢١فََذك 

ٍر له  حُمَصيحطح يحهحم ب
َت َعلَ َٰ وَ  ٢٢سح  ٢٣َكَفَر إحَله َمن تََوله

ََبَ  كح
َ ُ ٱلحَعَذاَب ٱۡلح بُُه ٱَّلله ح  ٢٥إحنه إحََلحَنآ إحيَاَبُهمح  ٢٤َفُيَعذ 
َساَبُهم   ٢٦ُثمه إحنه َعلَيحَنا حح

 
 
 
 

و آخرت بهتر  ﴾16﴿دهيد. بلکه زندگي دنيا را ترجيح مي

هاي گمان اين در کتاببي ﴾17﴿و ماندگارتر است. 

ي ابراهيم و موسي. هاکتاب ﴾18﴿پيشين بوده است. 

﴿19﴾ 

 سوره َغشيه
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

 ﴾1﴿آيا خبر حادثه فراگير به تو رسيده است. 

تالشگر  ﴾2﴿. هايي در آن روز خوار خواهند بودچهره

 ﴾4﴿آيند. به آتشي سوزان درمي ﴾3﴿)و( در زحمت. 

 ﴾5﴿شوند. از چشمة بسيار داغ و گرمي نوشانده مي

که  ﴾6﴿ نخواهند داشت.« ضريع»ي جز آنان خوراک

هايي چهره ﴾7﴿ هاند.کند و نه از گرسنگي ميفربه نمي

و از کوشش  ﴾8﴿ در آن روز خرّم و تازه خواهند بود.

 ﴾11﴿در بهشتي برين.  ﴾9﴿ خود راضي خواهند بود.

جا در آن ﴾11﴿اي نشنوي. جا هيچ سخن بيهودهدر آن

هاي بلند و تخت جادر آن ﴾12﴿اي روان است. چشمه

اند. و ساغرهايي که گذارده شده ﴾13﴿عالي است. 

و زير  ﴾15﴿هايي رديف شده. و بالش ﴾14﴿

آيا به شتران  ﴾16﴿هاي نفيس گسترده. اندراز

و به  ﴾17﴿اند؟. نگرند که چگونه آفريده شدهنمي

کنند که چگونه برافراشته شده است؟. آسمان نگاه نمي

نگرند که چگونه برقرار يها نمهو به کو ﴾18﴿

و به زمين که چگونه گسترده شده  ﴾19﴿اند. گرديده

اي. پس پند ده که تو تنها پند دهنده ﴾21﴿است؟. 

ولي هرکس  ﴾22﴿بر آنان چيره و مسلط نيستي.  ﴾21﴿

خداوند بزرگترين  ﴾23﴿گرداند و کفر ورزد. روي

به يقين بازگشت آنان  ﴾24﴿رساند. عذاب را بدو مي

گاه حساب ايشان با ما خواهد آن ﴾25﴿سوي ماست. به

 ﴾26﴿بود. 
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 رح ُسوَرةُ الَفجح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

رح  َفجح
َوتحرح  ٢َوََلَاٍل َعّشح   ١َوٱلح

ح عح َوٱل فح حلح  ٣َوٱلشه
َوٱَله

ح  ٍر  ٤إحَذا يَِسح حي ححجح ح حَك َقَسم  َّل  َٰل لَمح تََر  ٥َهلح ِفح َذ
َ
أ

حَعاٍد َكيحَف  ِتح  ٧إحَرَم َذاتح ٱلحعحَمادح  ٦َفَعَل َربَُّك ب
ٱله

حَلَٰدح 
حيَن َجابُواْ  ٨لَمح َُيحلَقح محثحلَُها ِفح ٱبلح َوَثُموَد ٱَّله

حَوادح  حٱل َر ب خح تَادح  ٩ٱلصه وح
َ َن ذحي ٱۡلح حيَن  ١٠َوفحرحَعوح ٱَّله

حَلَٰدح 
اْ ِفح ٱبلح واْ فحيَها ٱلحَفَساَد  ١١َطَغوح ََثُ كح

َ
َفَصبه  ١٢فَأ

يحهحمح َربَُّك َسوحَط َعَذاٍب 
حمحرحَصادح  ١٣َعلَ إحنه َربهَك بَلحٱل
َرَمُهۥ  ١٤ كح

َ
َُٰه َربُُّهۥ فَأ َتلَى نَسَُٰن إحَذا َما ٱبح ح

ا ٱۡلح مه
َ
فَأ

َرَمنح  كح
َ
ٓ أ ح َمُهۥ َفَيُقوُل َرَب  َُٰه  ١٥َوَنعه َتلَى ٓ إحَذا َما ٱبح ا مه

َ
َوأ

يحهح رحزحقَُهۥ َفَيقُ 
َهََُٰنح َفَقَدَر َعلَ

َ
ٓ أ ح ۖۡ بَل َله  ١٦وُل َرَب  َُكه

حيَم  َت رحُموَن ٱَلح َٰ َطَعامح  ١٧تُكح وَن لََعَ ضُّ َوََل تََحَٰٓ
كحنيح  محسح

ح ا  ١٨ٱل هم   َل  ل كح
َ
َاَث أ ُكلُوَن ٱلَتُّ

ح
 ١٩َوتَأ

ا  ا ََج   حَماَل ُحب   ۖۡ  ٢٠َوُِتحبُّوَن ٱل ٓ ۡرُض  َُكه
َ تح ٱۡلح إحَذا ُدكه

ا  ا َدك   ا وَجَ  ٢١َدك   ا َصف   حَملَُك َصف    ٢٢آَء َربَُّك َوٱل
َٰ ََلُ  ّنه

َ
نَسَُٰن َوأ ح

ُر ٱۡلح ََهنهَمْۚ يَوحَمئحذ  َيَتَذكه آْيَء يَوحَمئحذِۢ ِبح وَجح
َرىَٰ  حكح  ٢٣ٱَّل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سوره فجر
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

و به  ﴾2﴿هاي دهگانه. و به شب ﴾1﴿سوگند به صبح. 

آيا در  ﴾4﴿شب چون بگذرد.  و به ﴾3﴿جفت و طاق. 

 ﴾5﴿ اين )امر( سوگندي براي خردمندان وجود دارد؟.

اي که پروردگارت چگونه با قوم عاد رفتار آيا ندانسته

هاي بلند و ستون قوم ارم که صاحب قامت ﴾6﴿کرد؟. 

يک( از که همانند آن در )هيچ ﴾7﴿مانند بودند. 

ها رهو ثمودي که صخ ﴾8﴿شهرها آفريده نشده است. 

و فرعون  ﴾9﴿را در وادي )قري( تراشيده بودند. 

که در شهرها سرکشي همان کساني ﴾11﴿صاحب سپاه. 

جا خيلي فساد و تباهي به راه و در آن ﴾11﴿کردند. 

را به عذاب سرانجام پروردگارت آنان ﴾12﴿اندختند. 

راستي پروردگارت در کمين به ﴾13﴿گرفتار ساخت. 

ان هرگاه پروردگارش او را پس اما انس ﴾14﴿است. 

بيازمايد و او را گرامي دارد و به او نعمت دهد، 

و اما  ﴾15﴿گويد: پروردگارم مرا گرامي داشته. مي

اش را بر که پروردگارش او را بيازمايد و روزيزماني

گويد: پروردگارم مرا خوار داشته او تنگ گيرد، مي

چنين نيست بلکه يتيم را گرامي  ﴾16﴿است. 

و همديگر را به خوراک دادن به  ﴾17﴿داريد. ينم

و همديگر را به  ﴾18﴿کنيد. مستمند ترغيب نمي

و مال  ﴾19﴿کنيد. خوراک دادن به مستمند ترغيب نمي

چنين نيست )که  ﴾21﴿داريد. را بسيار دوست مي

که زمين پي در پي هموار شود. گوييد(، زمانيمي

ف صف و پروردگارت بيايد و فرشتگان ص ﴾21﴿

و آن روز دوزخ را درميان  ﴾22﴿حاضر شوند. 

گيرد ولي چنين ياد آورند. آن روز انسان پند ميمي

 ﴾23﴿کردني چه سودي براي او دارد!. 
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ََياِتح   ُت ۡلح مح يحتَّنح قَده
ُب  ٢٤َيُقوُل تََٰيَٰلَ ح َفَيوحَمئحذ  َله ُيَعذ 

َحد  
َ
ۥٓ أ َحد   ٢٥َعَذابَُه

َ
ۥٓ أ حُق َوثَاقَُه ُتَها  ٢٦َوََل يُوث يه

َ
أ َيَٰٓ

َمئحنهُة  ُمطح
ح ُس ٱل َية   ٢٧ٱنلهفح حكح َراضح ٓ إحََلَٰ َرب  َعح ٱرحجح
يه  رحضح َبَٰدحي  ٢٨ة  مه ٱدحُخلح ِفح عح

  ٣٠َوٱدحُخلح َجنهِتح  ٢٩فَ
 

 

 

 

 ُسوَرةُ ابلََِلح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ََِلح  حَهََٰذا ٱبلح ُم ب قحسح
ُ
نَت ححُّۢل ١ََلٓ أ

َ
ََِلح  َوأ حَهََٰذا ٱبلح  ٢ب

نَسََٰن ِفح َكَبٍد  ٣ َوَوالح  َوَما َوَلَ  ح
َنا ٱۡلح  ٤لََقدح َخلَقح
َحد  
َ
َر َعلَيحهح أ دح ن لهن َيقح

َ
َُيحَسُب أ

َ
ُت  ٥أ لَكح هح

َ
َيُقوُل أ

ًَدا امَ  َحدٌ  ٦َل  بلُّ
َ
ۥٓ أ ن لهمح يََرهُ

َ
َُيحَسُب أ

َ
لَمح ََنحَعل  ٧ أ

َ
أ

ح  ُۥ َعيحنَنيح
حسَ  ٨َله ح َول وََهَديحَنَُٰه  ٩ان ا وََشَفَتنيح

َديحنح  َتَحَم ٱلحَعَقَبَة  ١٠ٱنلهجح ََٰك َما  ١١فَََل ٱقح َرى دح
َ
ٓ أ َوَما

م  ذحي  ١٣فَكُّ َرَقَبٍة  ١٢ٱلحَعَقَبُة  َعَٰم  ِفح يَوح وح إحطح
َ
أ

َغَبة   َرَبةٍ  ١٤َمسح ا َذا َمقح حيم  َبة   ١٥ يَت َ ا َذا َمَتح كحين  وح محسح
َ
أ

ح ُثمه ََكَن مح  ١٦ َبح حٱلصه  ب
ْ ا ْ َوتََواَصوح حيَن َءاَمُنوا َن ٱَّله

حَمرحَۡحَةح  حٱل ْ ب ا حَميحَمَنةح  ١٧َوتََواَصوح َحَُٰب ٱل صح
َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
 ١٨أ
ْ أَِب حيَن َكَفُروا َحَُٰب ٱلحَمشح َوٱَّله صح

َ
 ١٩َمةح تََٰيَٰتحَنا ُهمح أ

 ُۢ ؤحَصَدُة يحهحمح نَار  مُّ
 ٢٠َعلَ
 
 
 
 

 

ها و ام )خوبيزندگي گويد: اي کاش! براي اينمي

پس آن روز  ﴾24﴿فرستادم. هايي( پيشاپيش مينيکي

و  ﴾25﴿کسي چون عذاب خداوند عذاب نکند. 

 ﴾26﴿. کشدچون خداوند او را به بند نميکسي همهيچ

خشنود و خداپسند  ﴾27﴿گيرنده!. اي روح آرام

و درميان بندگانم  ﴾28﴿سوي پروردگارت بازگرد. به

 ﴾31﴿به بهشت من داخل شود. و  ﴾29﴿درآي. 
 

 سوره بِل
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

و شهري که تو ساکن آن  ﴾1﴿سوگند به اين شهر. 

و سوگند به پدر، و فرزندي که به وجود  ﴾2﴿هستي. 

همانا ما انسان را در رنج و محنت  ﴾3﴿آورد. 

کس بر او برد که هيچآيا گمان مي ﴾4﴿ايم. آفريده

گويد: من مال فراواني تباه و مي ﴾5﴿رد؟!. توانايي ندا

پندارد که کسي او را نديده آيا مي ﴾6﴿ام. نابوده کرده

 ﴾8﴿ ايم؟.آيا برايش دو چشم قرار نداده ﴾7﴿است؟. 

و راه خير و شر  ﴾9﴿ايم؟. و زبان و دو لب را نيافريده

پس به گردنه درنيامده است.  ﴾11﴿ايم. را بدو نموده

آزاد  ﴾12﴿داني آن گردنه چيست؟. ميو تو چه  ﴾11﴿

يا خوراک دادن در روز  ﴾13﴿اي است. کردن برده

يا به  ﴾15﴿به يتيمي خويشاوند.  ﴾14﴿گرسنگي. 

پس از آن از کساني  ﴾16﴿نشين. مستمندي خاک

است که ايمان آورده و همديگر را به صبر و شکيبايي 

اند. توصيه کرده و همديگر را به مهرباني سفارش نموده

که به آيات و کساني ﴾18﴿ايشان اهل سعادتند.  ﴾17﴿

بر آنان )از  ﴾19﴿بخت هستند. اند نگونما کفر ورزيده

 ﴾21﴿هرسو( آتشي )فراگير( گمارده شده است. 
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مح   سح ُسوَرةُ الشه
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ََٰها  محسح َوُضَحى ََٰها  ١َوٱلشه َقَمرح إحَذا تَلَى
َوٱنلهَهارح  ٢َوٱلح

ََٰها ََٰها  ٣ إحَذا َجلهى َشى حلح إحَذا َيغح
َمآءح َوَما  ٤َوٱَله َوٱلسه

ََٰها  ََٰها  ٥بَنَى ۡرضح َوَما َطَحى
َ ََٰها  ٦َوٱۡلح ى س  َوَما َسوه َوَنفح

ََٰها  ٧ َوى حَهَمَها فُُجورََها َوَتقح ل
َ
ََٰها  ٨فَأ ى فحلََح َمن َزكه

َ
قَدح أ

ََٰها ٩ ى ََٰهآ  ١٠ َوَقدح َخاَب َمن َدسه َوى حَطغح بَتح َثُموُد ب َكذه
ََٰها  ١١ َقى شح

َ
ح نَاقََة  ١٢إحذح ٱۢنَبَعَث أ َفَقاَل لَُهمح رَُسوُل ٱَّلله
َيَٰ  ح وَُسقح يحهحمح  ١٣َها ٱَّلله

َدَم َعلَ بُوُه َفَعَقُروَها فََدمح فََكذه
ََٰها  ى حَذۢنبحهحمح فََسوه َبََٰها  ١٤َربُُّهم ب  ١٥َوََل ََيَاُف ُعقح

 

 

 

 

 لح اللهيح  ُسوَرةُ 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ََشَٰ  حلح إحَذا َيغح
َٰ  ١َوٱَله َوَما َخلََق  ٢َوٱنلهَهارح إحَذا ََتَله

نََثَٰٓ 
ُ َكَر َوٱۡلح َٰ  ٣ٱَّله َيُكمح لََشِته ا َمنح  ٤إحنه َسعح مه

َ
فَأ

َط َٰ َوٱتهََّقَٰ  عح
َ
َّنَٰ  ٥أ ُسح حٱۡلح َق ب هُۥ  ٦َوَصده ُ ح فََسُنيَِس 

ىَٰ  َ حلحيُِسح َّنَٰ  ٧ل َتغح ا َمنُۢ َِبحَل َوٱسح مه
َ
َب  ٨َوأ َوَكذه

َّنَٰ  ُسح حٱۡلح ىَٰ  ٩ب َ حلحُعِسح هُۥ ل ُ ح َوَما ُيغحّنح َعنحُه  ١٠فََسُنيَِس 
ۥٓ إحَذا تََردهىَٰٓ  ِإَونه نَلَا  ١٢إحنه َعلَيحَنا لَلحُهَدىَٰ  ١١َماَُلُ
وَلَٰ 
ُ َرَة َوٱۡلح تُُكمح نَار   ١٣لٓأَۡلخح نَذرح

َ
 ١٤ا تََلظه َٰ فَأ

 
 

 سوره شمس
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

و سوگند به ماه چون  ﴾1﴿سوگند به خورشيد و پرتو آن. 
را نمايان و سوگند به روز چون آن ﴾2﴿. از پي )آن( درآيد

پوشاند. را فرو ميو سوگند به شب چون آن ﴾3﴿سازد. 
و  ﴾5﴿را بنا کرد. و سوگند به آسمان و به آن که آن ﴾4﴿

و سوگند به  ﴾6﴿را بگسترد. سوگند به زمين و به آن که آن
سپس بدو گناه و تقوا  ﴾7﴿که به آن سامان داد. نفس و آن

را پاک داشت که آنهمانا کسي ﴾8﴿را الهام کرده. 
که نفس خويشتن را راستي کسيو به ﴾9﴿رستگار شد. 

قوم ثمود از روي  ﴾11﴿گردد. پنهان بدارد ناکام مي
گاه که آن ﴾11﴿را( دروغ انگاشتند. رکشي خود )آنس

فرستادة خدا به  ﴾12﴿ترين ايشان برخاست و رفت. بدبخت
آنان گفت: به شتر خدا کاري نداشته باشيد و او را از نوبت 

گاه پس او را دروغگو انگاشتند آن ﴾13﴿آبش بازنداريد. 
ر را پي کردند سپس به سزاي گناهانشان، پروردگارشان بآن

آنان کيفر نازل کرد و ايشان را هالک کرد و آن کيفر را 
و خدا از عاقبت  ﴾14﴿بر آنان يکسان اعمال داشت. 

 ﴾15﴿ترسد. کارشان نمي
 سوره َلل

 خداوند بخشندة مهربانبه نام پ
سوگند به روز چون  ﴾1﴿ سوگند به شب چون فروپوشاند.

د. سوگند به آن که نر و ماده را آفري ﴾2﴿پديدار شود. 

 ﴾4﴿گمان تالش شما گوناگون و متفاوت است. بي ﴾3﴿

و )آيين(  ﴾5﴿ که بخشيد و پرهيزگاري کرد.پس اما کسي
)راه رسيدن( به آسايش را  ﴾6﴿نيک را تصديق کرد. 

و اما هرکس که بخل ورزد  ﴾7﴿گردانيم. برايش آسان مي
و )آئين( نيک را تکذيب  ﴾8﴿نياز شمرد. و )خود را( بي

 ﴾11﴿سازيم. او را ميسّر براي سختي و مشقت مي ﴾9﴿کند. 

اش گردد داراييو در آن هنگام که )به گور( پرت مي
گمان نشان دادن راه بر بي ﴾11﴿سودي به حل او ندارد. 

و قطعاً آخرت و دنيا همه از آن  ﴾12﴿ي ماست. عهده
 پس شما را از آتشي که زبانه زند بيم دادم. ﴾13﴿ماست. 

﴿14﴾ 
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ََّق ََل يَصح  شح
َ ٓ إحَله ٱۡلح ََٰها َٰ  ١٥لَى َب َوتََوله حي َكذه  ١٦ٱَّله
تحََّق 

َ َٰ  ١٧وََسُيَجنهُبَها ٱۡلح َكه َتح َماََلُۥ َيََتَ حي يُؤح
 ١٨ٱَّله

َمة  َُتحَزىَٰٓ  حعح َحٍد عحنَدهُۥ محن ن 
َ
إحَله ٱبحتحَغآَء  ١٩َوَما ۡلح

 َٰ َ لَعح
َ حهح ٱۡلح هح َرب    ٢١َولََسوحَف يَرحََضَٰ  ٢٠وَجح

 
 

َۡحَٰ   ُسوَرةُ الضُّ
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

َۡحَٰ  حلح إحَذا َسَّجَٰ  ١َوٱلضُّ
َعَك َربَُّك َوَما  ٢َوٱَله َما َوده

وَلَٰ  ٣قََلَٰ 
ُ َرةُ َخيح  لهَك محَن ٱۡلح َولََسوحَف  ٤َوَلٓأۡلخح

يَك َربَُّك َفََتحََضَٰٓ  طح ا َف  ٥ُيعح حيم  َك يَت لَمح ََيحدح
َ
َوىَٰ اأ

 َفَهَدىَٰ  ٦
َّنَٰ  ٧َووََجَدَك َضٓاَل   غح

َ
حَل  فَأ َووََجَدَك ََعٓئ

َهرح   ٨ حيَم فَََل َتقح َت ا ٱَلح مه
َ
حَل فَََل َتنحَهرح  ٩فَأ آئ ا ٱلسه مه

َ
َوأ

ثح  ١٠ ح حَك فََحد  َمةح َرب  حنحعح ا ب مه
َ
 ١١َوأ

 
 

 

ح   حح ُسوَرةُ الّشه
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

لَمح 
َ
َرَك  أ حح لََك َصدح َ َرَك  ١نَّشح َنا َعنَك وحزح  ٢َوَوَضعح

َرَك  نَقَض َظهح
َ
حٓي أ َرَك  ٣ٱَّله َنا لََك ذحكح َفإحنه  ٤َوَرَفعح

ا  ً ح يُِسح ُعِسح
ا  ٥َمَع ٱلح ح يُِسح  ُعِسح

حَذا  ٦إحنه َمَع ٱلح فَإ
َت فَٱنَصبح  حَك فَٱرحَغب  ٧فَرَغح   ٨ِإَوََلَٰ َرب 

 

 
 

ترين سوزد مگر بدبختميشود و نبدان داخل نمي

گردان که دروغ انگاشت و رويکسي﴾15﴿ها(. )انسان

و پرهيزگار از آن دور داشته خواهد شد.  ﴾16﴿شد. 

دهد تا خويشتن را که مال خود را ميکسي ﴾17﴿

و کسي نزد او نعمتي ندارد که  ﴾18﴿پاکيزه بدارد. 

بلکه براي کسب رضايت  ﴾19﴿را( ببيند. پاداش )آن

راستي خشنود و به ﴾21﴿بخشد. دگار واالترش ميپرور

 ﴾21﴿خواهد شد. 
 سوره ضۡح

 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 

سوگند به شب چون آرام  ﴾1﴿سوگند به چاشتگاه. 

پروردگارت تو را رها نکرده و دشمن  ﴾2﴿گيرد. 

و به يقين آخرت برايت از دنيا بهتر  ﴾3﴿ نداشته است.

ارت به تو )نعمت( خواهد و پروردگ ﴾4﴿خواهد بود. 

آيا تو را يتيم نيافت و  ﴾5﴿ گردي.داد که خشنود مي

 ﴾7﴿تو را راه نايافته يافت و راه نمود.  ﴾6﴿جاي داد؟. 

چيز يافت و ثروتمند و دارايت و تو را فقير و بي

و اما بر گدا  ﴾9﴿پس به يتيم ستم مکن.  ﴾8﴿ ساخت.

بازگو  هاي پروردگارت راو نعمت ﴾11﴿بانگ مزن. 

 ﴾11﴿کن. 
 سوره ۡشح

 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

و بار سنگين تو را از  ﴾1﴿آيا دلت را برايت نگشاديم. 

همان باري که پشت تو را  ﴾2﴿)دوش( تو برنگرفتيم؟. 

ات را برايت بلند و آوازه ﴾3﴿سنگين کرده است؟. 

گمان در کنار دشواري آساني پس بي ﴾4﴿گردانديم. 

ه يقين در کنار دشواري آساني است. ب ﴾5﴿است. 

که )در کار و بارت( فراغت يافتي، پس هنگامي ﴾6﴿

 ﴾8﴿آر. سوي پروردگارت رويو به ﴾7﴿بکوش. 
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حنيح   ُسوَرةُ اتل 
ح   يمح ب ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح مح ٱَّلله  سح

يحُتونح  حنيح َوٱلزه ينحنَي  ١َوٱتل  ََِلح  ٢َوُطورح سح َوَهََٰذا ٱبلح
محنيح 
َ وحيم   ٣ٱۡلح َسنح َتقح حح

َ
ٓ أ نَسََٰن ِفح ح

َنا ٱۡلح  ٤لََقدح َخلَقح
َفَل َسَٰفحلحنيَ  سح

َ
َنَُٰه أ حيَن َءاَمُنواْ  ٥ ُثمه َرَددح إحَله ٱَّله

ُنون   ُ َممح ٌر َغيح جح
َ
َٰلحَحَٰتح فَلَُهمح أ ْ ٱلصه َفَما  ٦وََعمحلُوا
حينح  حٱل  ُد ب بَُك َبعح ح

َكمح  ٧يَُكذ  حح
َ
حأ ُ ب لَيحَس ٱَّلله

َ
أ

 ٨كحمحنَي ٱلحَحَٰ 
 

قح 
 ُسوَرةُ الَعلَ

يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

حي َخلََق  حَك ٱَّله مح َرب  حٱسح  ب
ح
نَسََٰن محنح  ١ٱقحَرأ ح

َخلََق ٱۡلح
َرُم  ٢َعلٍَق  كح

َ  َوَربَُّك ٱۡلح
ح
حٱلحَقلَمح  ٣ٱقحَرأ َم ب

حي َعله ٱَّله
لَمح  ٤ نَسََٰن َما لَمح َيعح ح

ٓ إحنه  ٥َعلهَم ٱۡلح نَسََٰن  َُكه ح
ٱۡلح

َغَٰٓ  َّنَٰٓ  ٦ََلَطح َتغح ن رهَءاُه ٱسح
َ
ََعَٰٓ  ٧ أ حَك ٱلرُّجح إحنه إحََلَٰ َرب 

حي َينحَِهَٰ  ٨ رََءيحَت ٱَّله
َ
َٰٓ  ٩أ رََءيحَت  ١٠َعبحًدا إحَذا َصله

َ
أ

حُهَدىَٰٓ  َوىَٰٓ  ١١إحن ََكَن لََعَ ٱل حٱتلهقح َمَر ب
َ
وح أ
َ
رََءيحَت  ١٢أ

َ
أ

 َٰٓ َب َوتََوله َ يََرىَٰ  ١٣إحن َكذه نه ٱَّلله
َ
حأ لَم ب لَمح َيعح

َ
َُكه  ١٤أ

َيةح  حٱنلهاصح ُۢا ب َفَع مح يَنَتهح لَنَسح
حن له بٍَة  ١٥لَئ َية  َكَٰذح نَاصح

َئة   ُع نَادحيَُهۥ  ١٦َخاطح َبانحَيَة  ١٧فَلحَيدح ُع ٱلزه  ١٨َسَندح
ُه َوۤۡدُجۡسٱ عح ََتحب۩  َُكه ََل تُطح  ١٩َوٱقح

 
 
 
 

 سوره تني
 

 ند بخشندة مهربانخداوبه نام 
 

سوگند به طور سينا.  ﴾1﴿سوگند به انجير و زيتون. 
به يقين  ﴾3﴿سوگند به اين شهر امين )=مکّه(.  ﴾2﴿

گاه او را آن ﴾4﴿اسنان را در نيکوترين قوام آفريديم. 
مگر  ﴾5﴿ ي فروماندگان قرار داديم.فروتر از همه

ند پس ااند و کارهاي شايسته کردهکه ايمان آوردهآنان
پس )اي انسان(  ﴾6﴿ايشان پاداشي پايان ناپذير دارند. 

چه چيز پس از )اين همه پند و اندرز( تو را بر آن 
 ﴾7﴿ دارد که کيفر )روز قيامت( را دروغ انگاري؟!.مي

 ﴾8﴿باشد؟. مگر خداوند فرمانرواترين فرمانروايان نمي
 سوره علق

 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

پروردگارت، آن که )همة جهان را(  بخوان به نام
انسان را از خون بسته آفريده است.  ﴾1﴿ آفريده است.

 ﴾3﴿. بخوان و پروردگارت بس گرامي است ﴾2﴿

به انسان آنچه  ﴾4﴿خدايي که )نوشتن( با قلم آموخت. 
قطعاً انسان سر به  ﴾5﴿ دانست آموخت.را که نمي

نياز که خود را بيهنگامي ﴾6﴿دارد. طغيان برمي
سوي پروردگار به يقين بازگشت به ﴾7﴿بيند. مي

اي؟. دارد نگريستهکه بازميآيا به کسي ﴾8﴿توست. 
به من بگو  ﴾11﴿اي را چون به نماز ايستد. بنده ﴾9﴿

 يا اين که به تقوا و ﴾11﴿ بود؟.اگر بر راه هدايت مي
به من بگو اگر  ﴾12﴿داد. پرهيزگاري دستور مي

 مگر ندانسته ﴾13﴿ گردان شود؟.تکذيب کند و روي
اش نه! اگر بازنيايد پيشاني ﴾14﴿بيند؟. است که خدا مي

پيشاني دروغگوي گناهکار.  ﴾15﴿ را خواهيم کشيد.
ما نيز  ﴾17﴿پس بايد اهل مجلسش را فرا بخواند.  ﴾16﴿

هرگز! از  ﴾18﴿زنيم. فرشتگان مأمور دوزخ را صدا مي
خداوند( تقرب  او اطاعت مکن و سجده ببر و )به

 ﴾19﴿ بجوي.
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 رح ُسوَرةُ الَقدح 
ح  يمح ب  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح مح ٱَّلله  سح

رح  َقدح
نَزلحَنَُٰه ِفح ََلحلَةح ٱلح

َ
ٓ أ ا ََٰك َما ََلحلَُة  ١إحنه َرى دح

َ
ٓ أ َوَما

رح  َقدح
ر   ٢ٱلح فح َشهح

لح
َ
حنح أ رح َخيح  م  َقدح

ُل  ٣ََلحلَُة ٱلح َتََنه
وُح  َمَلَٰٓئحَكُة َوٱلرُّ

ح ر  ٱل مح
َ
ح أ
حن ُك  حهحم م  نح َرب 

 ٤فحيَها بحإحذح
رح  َفجح

لَعح ٱلح َٰ َمطح َ َحِته   ٥َسَلٌَٰم هح
 
 

حَنةح   ُسوَرةُ ابَلي 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

كحَتَٰبح 
لح ٱلح هح

َ
ْ محنح أ حيَن َكَفُروا لَمح يَُكنح ٱَّله
 َ تحَيُهُم ٱبلح

ح
َٰ تَأ حنَي َحِته حكحنَي ُمنَفك  ُمّشح

ح حَنُة َوٱل رَُسول   ١ي 
َرة   َطهه ا مُّ ْ ُصُحف  ح َيتحلُوا حَن ٱَّلله حَمة   ٢م  فحيَها ُكُتب  َقي 

دح َما  ٣ ْ ٱلحكحَتََٰب إحَله محنُۢ َبعح وتُوا
ُ
حيَن أ َق ٱَّله َوَما َتَفره
حَنُة  َي 

َ  ٤َجآَءتحُهُم ٱبلح ْ ٱَّلله ُبُدوا َعح ْ إحَله َلح محُرٓوا
ُ
ٓ أ َوَما

نَي ََلُ ٱ تُواْ ُُمحلحصح ةَ َوُيؤح لَوَٰ ْ ٱلصه حيَن ُحَنَفآَء َوُيقحيُموا ل 
حَمةح  َقي 

حَك دحيُن ٱلح َٰل ْۚ َوَذ ةَ َكوَٰ حيَن َكَفُرواْ محنح  ٥ٱلزه إحنه ٱَّله
حيَن  حكحنَي ِفح نَارح َجَهنهَم َخَِٰلح ُمّشح

ح كحَتَٰبح َوٱل
لح ٱلح هح

َ
أ

ََبحيهةح 
ْوَلَٰٓئحَك ُهمح َۡشُّ ٱلح

ُ
ْٓۚ أ ح  ٦فحيَها يَن َءاَمُنواْ إحنه ٱَّله

ََبحيهةح 
ُ ٱلح ْوَلَٰٓئحَك ُهمح َخيح

ُ
َٰلحَحَٰتح أ  ٧وََعمحلُواْ ٱلصه

 

 
 
 
 

 سوره قدر
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

بدون شک ما آن )قرآن( را در شب قدر نازل کرديم. 

 ﴾2﴿داني که شب قدر چيست؟. و تو چه مي ﴾1﴿

فرشتگان و  ﴾3﴿شب قدر از هزار ماه بهتر است. 

جبرئيل در آن شب با اجازة پروردگارشان براي 

آن شب، شب  ﴾4﴿ شوند.هرگونه کاري نازل مي

 ﴾5﴿سالمت و رحمت است تا طلوع صبح. 
 

 سوره بيننه
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

کافران اهل کتاب و مشرکان تا زماني که حجّت 

 ﴾1﴿شوند. بديشان نرسد به حال خود رها نمي

هاي پاک وي خداوند است که صحيفهاي از سفرستاده

هايي راست و درست در آن نوشته ﴾2﴿ خواند.مي

و اهل کتاب پراکنده نشدند مگر پس از  ﴾3﴿است. 

و فرمان  ﴾4﴿ آن که به آنان حجت آشکار رسيد.

گرايانه بپرستند نيافتند جز آن که خدا را مخلصانه و حق

اين است و نماز را برپاي دارند و زکات را بپردازند و 

به يقين کافران از ميان اهل کتاب و  ﴾5﴿ آئين راستين.

مشرکان در آتش دوزخند و در آن جاودانه خواهند 

آنانکه ايمان  ﴾6﴿ بود، اينانند که بدترين آفريدگانند.

اند اينانند که بهترين اند و کارهاي شايسته کردهآورده

 ﴾7﴿ آفريدگانند.
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حهحمح  ن  ََتحرحي محن َِتحتحَها َجَزآؤُُهمح عحنَد َرب  َُٰت َعدح َجنه
ُ َعنحُهمح َورَُضواْ  َ ٱَّلله اۖۡ رهَضح بَد 

َ
ٓ أ حيَن فحيَها نحَهَُٰر َخَِٰلح

َ ٱۡلح
َ َربهُهۥ  حَمنح َخَشح حَك ل َٰل   ٨َعنحُهْۚ َذ

 

ح  ل  َزلَةح ُسوَرةُ الزه
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

حَزالَهَ  ۡرُض زحل
َ زحلَتح ٱۡلح

ح ۡرُض  ١ا إحَذا ُزل
َ رََجتح ٱۡلح خح

َ
َوأ

ثحَقالََها 
َ
نَسَُٰن َما لََها  ٢أ ح

ُث  ٣َوَقاَل ٱۡلح ح يَوحَمئحذ  ُِتَد 
َبارََها  خح

َ
وحَۡحَٰ لََها ٤أ

َ
نه َربهَك أ

َ
حأ ُدُر  ٥ ب يَوحَمئحذ  يَصح

َمََٰلُهمح  عح
َ
ْ أ ا وح حُيَ ا ل  َتات  شح

َ
َملح محثحَقاَل  ٦ٱنلهاُس أ َفَمن َيعح

ا يَرَ  ٍة َخيح  ا يََرهُۥ  ٧هُۥ َذره ة  َۡش   َملح محثحَقاَل َذره َوَمن َيعح
٨  

 
 

 

 ُسوَرةُ الَعادحيَاتح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ا  تََٰيَٰتح َضبحح  ا  ١َوٱلحَعَٰدح ح  ُمورحتََٰيَٰتح قَدح
ح  ٢فَٱل

ا  حُمغحيَرَٰتح ُصبحح  ا  ٣فَٱل ع  حهۦح َنقح َن ب ثَرح
َ
َن  ٤فَأ فَوََسطح

حهۦح ََجحًعا  حهۦح لََكُنود   إحنه  ٥ب حَرب  نَسََٰن ل ح
َٰ  ٦ٱۡلح ِإَونهُهۥ لََعَ
حَك لََشهحيد   َٰل يٌد  ٧َذ ح لََشدح َيح

ح ٱۡلح ُب   ٨ِإَونهُهۥ ۡلح
ُقُبورح 

َ َما ِفح ٱلح َثح لَُم إحَذا ُبعح فَََل َيعح
َ
 ٩۞أ

 

 
 

هاي بهشتي است که از زير پاداششان نزد پروردگارشان باغ
راي هميشه در آن آن رودها روان است، جاودانه و ب

خواهند ماند. خداوند از آنان راضي و ايشان هم از خدا 
خشنودند اين از آن کسي خواهد بود که از پروردگار 

 ﴾8﴿خويش بهراسد. 

 سوره زلزَل
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 

و  ﴾1﴿شود. که زمين سخت به لرزه انداخته ميهنگامي

و انسان  ﴾2﴿کند. افزمين بارهاي سنگين خود را بيرون مي

آن روز )زمين( از  ﴾3﴿را چه شده است؟. گويد: آنمي

چرا که پروردگارت  ﴾4﴿ گويد.خبرهاي خود سخن مي

در آن روز مردم به )حال(  ﴾5﴿به آن حکم کرده است. 

 پراکنده بر آيند تا )کيفر( اعمالشان به آنان نماينده شود.

ه باشد اي کار نيک کردپس هرکس به اندازة ذرّه ﴾6﴿

و هرکس به اندازة  ﴾7﴿ را خواهد ديد.)پاداش( آن

 ﴾8﴿را خواهد ديد. اي کار بد کرده باشد )کيفر( آنذرّره
 

 سوره َعديات
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

روند!. اي که نَفَس زنان پيش ميسوگند به اسبان تازنده

 ﴾2﴿افروزند. سوگند به اسباني که جرقه مي ﴾1﴿

 ﴾3﴿. گري که به صبح درآينداسبان تاراجسوگند به 

گاه به آن ﴾4﴿. گاه در آن )هنگام( غبار برانگيزندآن

گمان انسان نسبت به بي ﴾5﴿تازند. ميان جمع مي

و همانا خود انسان  ﴾6﴿. پروردگار خود ناسپاس است

و او عالقة شديدي به  ﴾7﴿ نيز بر اين گواه است.

که داند هنگاميميمگر ن ﴾8﴿. دارائي و اموال دارد

 ﴾9﴿ آنچه در گورهاست بيرون آورده شود.
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ُدورح  َل َما ِفح ٱلصُّ ح حهحمح يَوحَمئحذ   ١٠وَُحص  إحنه َربهُهم ب
 ُۢ َبحُي
 ١١ۡله

 

 

 ُسوَرةُ الَقارحَعةح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

َقارحَعُة 
َقارحَعُة  ١ٱلح

ََٰك َما ٱلحقَ  ٢َما ٱلح َرى دح
َ
ٓ أ ارحَعُة َوَما

حَمبحُثوثح  ٣  ٤يَوحَم يَُكوُن ٱنلهاُس َكٱلحَفَراشح ٱل
حَمنُفوشح  نح ٱل عحهح

َباُل َكٱلح ح
ا َمن  ٥َوتَُكوُن ٱۡلح مه

َ
فَأ

 َٰ َية   ٦زحيُنُهۥ َثُقلَتح َمَو ا  ٧َفُهَو ِفح عحيَشة  رهاضح مه
َ
َوأ

 َٰ تح َمَو ُهۥ َهاوحَية   ٨زحيُنُهۥ َمنح َخفه مُّ
ُ
َٰ  ٩ فَأ َرى دح

َ
َك َوَمآ أ

  ١١نَاٌر َحامحَيُۢة  ١٠َما هحَيهح 
 

 
 
 

 ُسوَرةُ اتلهََّكثُرح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

َُٰكُم ٱتلهََّكثُُر  حَهى ل
َ
حَر  ١أ َمَقاب

ح ُتُم ٱل َٰ ُزرح َُكه  ٢َحِته
لَُموَن  لَُموَن  ٣َسوحَف َتعح َُكه لَوح  ٤ُثمه َُكه َسوحَف َتعح
لَُموَن عحلحَم ٱ َقحنيح َتعح
يَم  ٥َلح َحح ُونه ٱۡلح ُثمه  ٦لَََتَ

َقحنيح 
َ ٱَلح ُونهَها َعنيح نه يَوحَمئحٍذ َعنح ُثمه لَتُسح  ٧لَََتَ

لُ
 ٨ٱنلهعحيمح 

 
 

در آن روز  ﴾11﴿ها آشکار گردانده شود. و راز دل

 ﴾11﴿پروردگارشان از )وضع و حال( آنان آگاه است. 
 

 سوره قارعه
 

 مهربان خداوند بخشندةبه نام 
 

و تو  ﴾2﴿)آن( فروکوبنده چيست؟.  ﴾1﴿فروکوبنده. 

روزي است که  ﴾3﴿چه داني که فروکوبنده چيست؟. 

 ﴾4﴿هاي پراکنده خواهند بود. مردمان همچون پروانه

ها مانند پشم رنگينِ حالجي شده خواهند شد. و کوه

هاي( او سنگين هاي )نيکياما هرکس که کفه ﴾5﴿

برد. بخشي به سر ميدگي رضايتاو در زن ﴾6﴿باشد. 

ها و حسنات( او که ترازوي )نيکيو اما کسي ﴾7﴿

مادر )مهربان( او پرتگاه دوزخ است.  ﴾8﴿سبک باشد. 

آتش  ﴾11﴿ داني که آن چيست؟.و تو چه مي ﴾9﴿

 ﴾11﴿بزرگ و بسيار گرم و سوزاني است. 

 
 

 سوره تكاثر
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

تا وقتي که به  ﴾1﴿ ا را غافل ساخت.طلبي شمافزون

باز  ﴾3﴿نه! خواهيد دانست.  ﴾2﴿ها رسيديد. گورستان

اگر به علم يقين  ﴾4﴿گويم( خواهيد دانست. هم )مي

شما قطعاً  ﴾5﴿شد(. )حقيقت کار را( بدانيد )چنين نمي

را به ديدة يقين سپس آن ﴾6﴿دوزخ را خواهيد ديد. 

ز از ناز و سپس در آن رو ﴾7﴿ خواهيد ديد.

نعمت)هايي که از آن برخوردار هستيد( بازخواست 

 ﴾8﴿خواهيد شد. 
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ح   ُسوَرةُ الَعِصح
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ح  ٍ  ١َوٱلحَعِصح َفح ُخِسح
نَسََٰن لَ ح

حيَن  ٢إحنه ٱۡلح إحَله ٱَّله
ح َوتَ  َق 

حٱۡلح اْ ب َٰلحَحَٰتح َوتََواَصوح اْ َءاَمُنواْ وََعمحلُواْ ٱلصه َواَصوح
ح  َبح حٱلصه   ٣ب

 
 ُسوَرةُ الُهَمَزةح 

يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

َُّمَزٍة  ح ُهَمَزة  ل
حُك  َدهُۥ  ١َويحل  ل  حي ََجََع َماَل  وََعده  ٢ٱَّله

هُۥ  َِلَ خح
َ
ۥٓ أ نه َماََلُ

َ
َُطَمةح  ٣َُيحَسُب أ ۖۡ ََلُۢنَبَذنه ِفح ٱۡلح َُكه

ََٰك مَ  ٤ َرى دح
َ
ٓ أ َُطَمُة َوَما حُموقََدةُ  ٥ا ٱۡلح ح ٱل  ٦نَاُر ٱَّلله

فح 
َ لحُع لََعَ ٱۡلح ِتح َتطه

ؤحَصَدة   ٧َدةح ٱله يحهحم مُّ
 ٨إحنهَها َعلَ

 ِۢ َدة َمده   ٩ِفح َعَمد  مُّ
 
 

 
 ُسوَرةُ الفحيلح 

يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

َحَٰبح ٱلحفح  صح
َ
حأ لَمح تََر َكيحَف َفَعَل َربَُّك ب

َ
لَمح  ١يلح أ

َ
أ

لحيل    َكيحَدُهمح ِفح تَضح
ًا  ٢ََيحَعلح يحهحمح َطيح

رحَسَل َعلَ
َ
َوأ

بَابحيَل 
َ
يل   ٣أ ح ج  حن سح حَجاَرة  م  َفَجَعلَُهمح  ٤تَرحمحيهحم ِبح

ُكولِۢ 
ح
أ ف  مه  ٥َكَعصح

 
 

 سوره عِص
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

که انسان در زيانکاري است.  ﴾1﴿سوگند به زمان. 

مگر آنان که ايمان آورده و کارهاي شايتسه  ﴾2﴿

کرده و همديگر را به حق سفارش و همديگر را به 

 ﴾3﴿اند. شکيبايي توصيه نموده
 

 سوره همزه
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

که مال کسي ﴾1﴿زن. جوي طعنهواي به حال هر عيب

پندارد که مي ﴾2﴿را شمارش کرد. گرد آورد و آن

نه! به يقين در  ﴾3﴿دارد. ا جاودانه ميمالش او ر

داني که و تو چه مي ﴾4﴿انداخته خواهد شد. « حطمه»

آتش برافروختة خداست.  ﴾5﴿چيست؟. « حطمه»

 ﴾7﴿گردد. ها مسلط و چيره ميآتشي که بر دل ﴾6﴿

 ﴾8﴿گمان آن )آتش( بر آنان فرو بسته شده است. بي

 ﴾9﴿هايي دراز. در ستون
 

 سوره فيل
 

 خداوند بخشندة مهربانام به ن
 

 پروردگارت با ياران فيل چه کرد؟ اي کهآيا ندانسته

و  ﴾2﴿را در تباهي قرار نداد؟. آيا نيرنگ آنان ﴾1﴿

)که(   ﴾3﴿گروه گروه پرندگان را بر آنان فرستاد. 

انداختند. هايي از سنگ گل ميسوي آنان سنگريزهبه

ه( جويده دشه را مانند بازماندة )کاسرانجام آنان ﴾4﴿

 ﴾5﴿قرار داد. 
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ح   ٍش ُسوَرةُ ُقَري
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

حٍش  يَلَٰفح قَُري ح يحفح  ١ۡلح َتآءح َوٱلصه ح لََة ٱلش  َلَٰفحهحمح رححح إۦح
َيحتح  ٢ ُبُدواْ َربه َهََٰذا ٱبلح حن  ٣فَلحَيعح َعَمُهم م  طح

َ
حٓي أ ٱَّله

حنح َخوحفِۢ    ٤ُجوع  َوَءاَمَنُهم م 
 

 
 

 ُسوَرةُ الَماُعونح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

حينح  حٱل  ُب ب ح
حي يَُكذ  رََءيحَت ٱَّله

َ
حي يَُدعُّ  ١أ حَك ٱَّله َفَذَٰل

حيَم  َت كحنيح  ٢ٱَلح محسح
ح َٰ َطَعامح ٱل فََويحل   ٣َوََل َُيُضُّ لََعَ

حنَي  حلحُمَصل  حهحمح َساُهوَن  ٤ل  حيَن ُهمح َعن َصََلت
 ٥ٱَّله

حيَن ُهمح يَُرآُءوَن ٱ حَماُعوَن  ٦َّله َنُعوَن ٱل   ٧َوَيمح
 
 
 

 ُسوَرةُ الَكوثَرح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ثََر  َطيحَنََٰك ٱلحَكوح عح
َ
ٓ أ ا َرح  ١إحنه حَك َوٱَنح حَرب  ح ل

  ٢فََصل 
بحََتُ 
َ حَئَك ُهَو ٱۡلح  ٣إحنه َشان

 
 
 
 

 سوره قريش
 

 هربانخداوند بخشندة مبه نام 
 

به خاطر انس و  ﴾1﴿به خاطر انس و الفت قريش. 

پس بايد  ﴾2﴿الفت ايشان به کوچ زمستانه و تابسته. 

که کسي ﴾3﴿پروردگار اين خانه را پرستش کنند. 

آنان را در گرسنگي خوراک داد و در بيمناکي امن و 

 ﴾4﴿امان بخشيد. 
 

 سوره ماعون
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

که جزاي اعمال را دروغ اي به کسيتهآيا نگريس

آن شخص همان کسي است که يتيم  ﴾1﴿انگاشت؟. 

و بر خوراک دادن  ﴾2﴿راند. را )با اهانت( از خود مي

پس واي بر آن  ﴾3﴿کند. بينوا ترغيب نمي

که از نماز خويش همان کساني ﴾4﴿نمازگزاران. 

 و از به ﴾6﴿کنند. که خودنمايي ميآنان ﴾5﴿غافلند. 

 ﴾7﴿ورزند. امات دادن وسايل خانه خودداري مي
 

 سوره كوثر 
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

پس براي  ﴾1﴿راستي که ما به تو کوثر داديم. به

گمان بي ﴾2﴿پروردگارت نماز بگذار و قرباني کن. 

 ﴾3﴿نام و نشان. دشمنت هموست بي
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 ُسوَرةُ الََّكفحُرونَ 
ح ٱلرهِنَٰمۡح يمح ِمۡسِب ٱَّلله   ٱلرهحح

َٰفحُروَن  َها ٱلحَك يُّ
َ
أ ُبُدوَن  ١قُلح َيَٰٓ ُبُد َما َتعح عح

َ
 ٢ََلٓ أ
ُبُد  عح

َ
ٓ أ َٰبحُدوَن َما نُتمح َع

َ
ا  ٣َوََلٓ أ حد  مه ۠ ََعب نَا

َ
َوََلٓ أ

ُبُد  ٤َعَبدتُّمح  عح
َ
ٓ أ َٰبحُدوَن َما نُتمح َع

َ
لَُكمح  ٥َوََلٓ أ
َ دحينح    ٦دحيُنُكمح َولح

 
 

ح   ُسوَرةُ انلهِصح
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ح َوٱلحَفتحُح  ُ ٱَّلله يحَت ٱنلهاَس  ١إحَذا َجآَء نَِصح
َ
َوَرأ

ا  فحَواج 
َ
ح أ وَن ِفح دحينح ٱَّلله

ُخلُ حَك  ٢يَدح دح َرب  َمح ححح ِبح فََسب 
ُۢا  ابَ ُهْۚ إحنهُهۥ ََكَن تَوه فحرح َتغح   ٣َوٱسح

 
 ُسوَرةُ الَمَسدح 

ح ٱلره  يمح ِمۡسِب ٱَّلله  ِنَٰمۡح ٱلرهحح
َبح لََهب  َوتَبه 

َ
َّنَٰ َعنحُه َماَُلُۥ َوَما  ١َتبهتح يََدآ أ غح

َ
َمآ أ

ا َذاَت لََهب   ٢َكَسَب  َلَٰ نَار  تُُهۥ  ٣َسَيصح
َ
َرأ َوٱمح

ََطبح 
َسدِۢ  ٤َۡحهالََة ٱۡلح حن مه َها َحبحل  م  يدح  ٥ِفح جح

 
 
 

 
 

 سوره َكفرون
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

پرستيد آنچه را که شما مي ﴾1﴿بگو: اي کافران!. 

پرستيد آنچه را که من و شما نيز نمي ﴾2﴿پرستم. نمي

پرستيد و نه من آنچه را شما مي ﴾3﴿پرستم. مي

پرستم و نه شما آنچه را من مي ﴾4﴿پرستم. مي

دين شما براي خودتان و دين من براي  ﴾5﴿ پرستيد.مي

 ﴾6﴿خودم. 
 

 سوره نِص
 

 خداوند بخشندة مهرباننام  به
 

و مردم  ﴾1﴿که ياري خدا و پيروزي فرا رسد. هنگامي

را ببيني که دسته دسته و گروه گروه داخل دين خدا 

پروردگار خود را سپاس و ستايش کن  ﴾2﴿شوند. مي

 ﴾3﴿پذير است. گمان او توبهو از او آمرزش بخواه بي
 

 سوره مسد
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

شکسته باد دو دستان ابولهب و )ابولهب( هالک باد. 

دارائي و آنچه را به دست آورده است سودي بدو  ﴾1﴿

 ﴾3﴿ور درخواهد آمد. به آتش شعله ﴾2﴿رساند. نمي

کنم( آن آيد. نکوهش ميو زنش )نيز به دوزخ درمي

در گردن او طنابي از ليف  ﴾4﴿کش را. هيزم

 ﴾5﴿خرماست. 
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 ََلصح ُسوَرةُ اۡلحخح 
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

َحٌد 
َ
ُ أ َمُد  ١قُلح ُهَو ٱَّلله ُ ٱلصه ح َولَمح يُوَلح  ٢ٱَّلله لَمح يَِلح

َحُدُۢ  ٣
َ
ُۥ ُكُفًوا أ   ٤َولَمح يَُكن َله

 
 

قح 
 ُسوَرةُ الَفلَ

يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

قح 
ح ٱلحَفلَ حَرب  ُعوُذ ب

َ
ح َما َخلََق محن  ١قُلح أ َومحن  ٢َۡش 

ٍق إحَذا َوقََب  ح ََغسح ََٰثَٰتح ِفح ٱلحُعَقدح  ٣َۡش  ح ٱنلهَٰه َومحن َۡش 
ٍد إحَذا َحَسَد  ٤ ح َحاسح   ٥َومحن َۡش 
 

 
 ُسوَرةُ انلهاسح 

يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح  ِمۡسِب ٱَّلله

ح ٱنلهاسح  حَرب  ُعوُذ ب
َ
 إحَلَٰهح  ٢َملحكح ٱنلهاسح  ١قُلح أ
َنهاسح  ٣سح ٱنلها َواسح ٱۡلح حوَسح ح ٱل حي  ٤محن َۡش  ٱَّله

وحُس ِفح ُصُدورح ٱنلهاسح  نهةح َوٱنلهاسح  ٥يُوَسح ح
 ٦محَن ٱۡلح

 
 
 
 
 

 سوره إخَلص
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

خداوند سرور و واال و  ﴾1﴿بگو: خدا يگانة يکتا است. 

نه  ﴾2﴿کنندة نيازها است. برآورنده اميدها و برطرفک

و کسي همتا و  ﴾3﴿)فرزند( زاده و نه زاده شده است. 

 ﴾4﴿باشد. همگون او نمي
 

 لقفسوره 
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

از شر هر  ﴾1﴿دم. برم به پروردگار سپيدهبگو: پناه مي

و از شر شب تاريک چون  ﴾2﴿آنچه آفريده است. 

ند. دمها ميو از شر زناني که در گره ﴾3﴿فروپوشاند. 

 ﴾5﴿ ورزد.گاه که حسد ميو از شر حسود بدان ﴾4﴿
 

 سوره ناس
 

 خداوند بخشندة مهربانبه نام 
 

فرمانرواي  ﴾1﴿برم. بگو: به پروردگار مردم پناه مي

گري که از شر وسوسه ﴾3﴿معبود مردم.  ﴾2﴿مردم. 

هاي مردم وسوسه که در دلکسي ﴾4﴿رود. واپس مي

 ﴾6﴿( يا از مردمان. از جنّيان )باشد ﴾5﴿کند. مي
 


